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Tavoitteet
Selvitän tutkimuksessani miten ihmisten tulot vaikuttavat heidän onnellisuuteensa 
Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Suomessa. Etsin mahdollisia eroavaisuuksia ja 
samankaltaisuuksia ja pohdin, mistä ne saattavat johtua. Lisäksi tarkastelen työtilanteen 
vaikutusta onnellisuuteen ja kartoitan työhön liittyviä ominaisuuksia, jotka ovat ihmisille 
tärkeitä. Sivuan myös vapaa-ajan merkitystä onnellisuuden kokemuksessa, kun vertailen 
suhtautumista rahaan, työhön ja vapaa-aikaan.

T utkimusmenetelmät
Käytän tutkimuksessani World Values Survey ja European Values Survey -aineistoja, 
jotka on kerätty yhteensä neljä kertaa vuosilta 1981-1984, 1990-1993, 1995-1997 ja 
1999-2001. Otokset edustavat kaikkia maassa asuvia yli 18-vuotiaita kansalaisia. 
Onnellisuutta kartoitettiin kysymyksellä ”Kaiken kaikkiaan, oletteko nykyisin erittäin 
onnellinen, melko onnellinen, ei kovinkaan onnellinen, ei lainkaan onnellinen?” 
Tyytyväisyyttä elämään kysyttiin seuraavalla tavalla: ”Kuinka tyytyväinen tai 
tyytymätön olette elämäänne kaiken kaikkiaan nykyisin?” Näillä kysymyksenasetteluilla 
ja vastausvaihtoehdoilla on todettu olevan hyvä validiteetti ja reliabiliteetti.

Tulokset
Tulosten mukaan Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa ihmiset ovat onnellisempia kuin 
Suomessa. Sen perusteella korkeampi henkilöä kohti mitattu bruttokansantuote johtaa 
korkeampaan onnellisuuteen. Perheen suuret nettotulot eivät sen sijaan vaikuttaneet 
onnellisuuteen yhtä selvästi. Tutkimusjakson aikana onnellisuus laski Iso-Britanniassa ja 
nousi Yhdysvalloissa. Suomessa onnelliset olivat entistä onnellisempia ja onnettomat yhä 
onnettomampia. Kokopäivätyöntekijät ja työttömät voivat Suomessa huonommin kuin 
Iso-Britanniassa ja Amerikassa.
Stressittömän työn, työsuhteen pysyvyyden ja hyvien työaikojen arvostus lisääntyi 
selvästi tutkimusjakson aikana kaikissa maissa, kuten myös vapaa-ajan arvostus. Hyvät 
tulot lisäsivät työtyytyväisyyttä kaikissa kolmessa maassa, ja niiden merkitys oli suurempi 
nuorille vastaajille kuin vanhemmille. Muihin verrattuna suomalaiset kokivat työn 
poikkeuksellisen merkitykselliseksi ja työn ja rahan arvostuksen vähenemisen huonoksi 
asiaksi. Sekä vapaa-aika että työ vaikuttivat elämisen mielekkyyteen. Onnellisuus liittyi 
selvemmin vapaa-ajan tärkeyteen kuin työn merkitykseen. Ristiriita työelämän ja yksilön 
preferenssien välillä saattaa olla yksi syy alhaisemmalle onnellisuuden tasolle.

Avainsanat: kansantaloustiede, onnellisuus, tyytyväisyys elämään, hyvinvointi, elintaso, vapaa- 
aika, työ, työtyytyväisyys, World Values Survey.
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1 Johdanto
Hyvään elämään liittyvät kysymykset yksilön identiteetistä, elämäntavasta ja onnellisuuden 

saavuttamisesta. Ihmiset ovat aina tavoitelleet onnea. Monet filosofit, muun muassa 

Aristoteles, Spinoza ja Kant, ovat määritelleet onnellisen elämän tunnusmerkkejä, jotka ovat 

kuitenkin osittain aika-ja kulttuurisidonnaisia. Ihmisten käsitykset ja näkemykset onnellisesta 

elämästä ovat toisaalta aina ohjanneet heidän valintojaan, arvojaan ja päämääriään.

Kansantaloustieteessä onnellisuus on ollut vasta muutaman kymmenen vuoden ajan 

tutkimuksen kohteena. Toisaalta jo 1800-luvulla Adam Smith ja Thomas Malthus 

määrittelivät taloudellisen toiminnan perimmäiseksi tavoitteeksi onnellisuuden. Kumpikaan 

heistä ei kuitenkaan olettanut, että suurempi varallisuus tarkoittaisi samaa kuin suurempi 

onnellisuus. Myöhemmin kansantaloustiede on keskittynyt yksilöiden tarpeiden 

tyydyttämiseen ja hyödyn maksimointiin. (Pekkarinen & Sutela 2001, 29-40)

Tutkijat ovat kuitenkin kyseenalaistaneet vallitsevan käsityksen, jonka mukaan 

kulutusmahdollisuuksien lisääminen kasvattaa hyötyä ja sitä kautta onnellisuutta (Headey & 
Wooden 2004, 25). Esimerkiksi Yhdysvalloissa erään tutkimuksen mukaan tyytyväisyys laski 

vuosina 1946-1990 samaan aikaan, kun henkeä kohti laskettu bruttokansantuote nousi. 
Samanlaisia havaintoja on tehty Iso-Britanniassa, Irlannissa ja Saksassa. (Becchetti & Santoro 

2003, 2) Myös Frey ja Stutzer (2002a, 403) sekä Veenhoven (1991) havaitsivat, että ihmiset 

ovat onnellisempia rikkaissa maissa, mutta tulojen nousu ei lisää onnellisuutta äärettömästi. 

Se on saanut tutkijat epäilemään bruttokansantuotteen kykyä mitata hyvinvointia.

Lainatakseni Hirvosta ja Mangelojaa (2005) kasvu ei saa olla itseisarvo, pakkomielle. 
Taloudellisen toiminnan yksi tärkeimmistä päämääristä pitäisi olla kansalaisten hyvinvoinnin 

lisääminen. Valtioiden hallitukset eivät kuitenkaan mittaa onnellisuutta yhtä säännöllisesti 

kuin esimerkiksi bruttokansantuotetta tai inflaatiota. Miten yhteiskunta lisää ihmisten 

onnellisuutta, jos ei tiedetä, mikä ihmiset tekee onnellisiksi? Jos tulotasoa parannetaan 

lisäämällä työtuntien määrää, hyvinvointi ei välttämättä kasva, jos ihmiset preferoivat vapaa- 

aikaa. Silloin kasvun tavoittelu vähentää onnellisuutta. Talouskasvun ohella myös 
onnellisuutta pitäisi mitata, ja siinä voidaan käyttää hyväksi onnellisuustutkimusta. Poliittisia 

päätöksiä on helpompi perustella ja toteuttaa, kun tiedetään niiden vaikutukset hyvinvointiin. 

Suomessa onnellisuustutkimus on vasta äskettäin tavoittanut kansantaloustieteilijät, eikä 

vapaa-ajastaja työtyytyväisyydestäkään ole tehty montaa taloustieteen tutkimusta.
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Selvitän tutkimuksessani miten ihmisten tulot vaikuttavat heidän onnellisuuteensa 

Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Suomessa. Etsin mahdollisia eroavaisuuksia ja 

samankaltaisuuksia ja pohdin, mistä ne saattavat johtua. Lisäksi tarkastelen työtilanteen 

vaikutusta onnellisuuteen ja kartoitan työhön liittyviä ominaisuuksia, jotka ovat ihmisille 

tärkeitä. Käsittelen myös vapaa-ajan merkitystä onnellisuuden kokemuksessa vertaillessani 

suhtautumista rahaan, työhön ja vapaa-aikaan. Tulokset perustuvat World Values Survey - 

haastatteluaineistoon, joka on kerätty vuosina 1981-1984, 1990-1993, 1995-1997 ja 1999- 

2001. Olen valinnut Yhdysvallat ja Iso-Britannian vertailukohteiksi sen takia, että niistä 

maista on saatavilla eniten tutkimusaineistoa.

Tulosten perusteella Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa ihmiset ovat onnellisempia kuin 

Suomessa. Mitä korkeampi henkilöä kohti mitattu bruttokansantuote on, sitä onnellisempia 

ihmiset ovat. Perheen suuret nettotulot eivät sen sijaan vaikuttaneet onnellisuuteen yhtä 

selvästi. Tutkimusjakson aikana onnellisuus laski Iso-Britanniassa ja nousi Yhdysvalloissa. 
Suomessa puolestaan onnelliset tulivat entistä onnellisemmiksi ja onnettomat yhä 

onnettomammiksi. Onnellisuuden muutoksia ei siis täysin pysty ennustamaan taloudellisten 

indikaattoreiden avulla. Lisäksi tyytyväisyys elämään ja onnellisuus osoittautuivat kahdeksi 

eri asiaksi. Onnellisuus liittyi selvemmin vapaa-ajan tärkeyteen kuin työn merkitykseen. Yli 

30 tuntia viikossa työskentelevät ja työttömät olivat Suomessa onnettomampia kuin Iso- 

Britanniassa ja Amerikassa, mikä saattaa osittain johtua kulttuuritekijöistä. Hyvät tulot 

lisäsivät työtyytyväisyyttä kaikissa kolmessa maassa, ja nuoret arvostivat palkkaa enemmän 

kuin vanhemmat ihmiset. Suomessa arvostettiin eniten mielenkiintoista työtä. Kaikki merkit 

viittaavat siihen, että työn merkitys vähenee ja vapaa-aika on ihmisille entistä tärkeämpää. 
Kovia arvoja korostaneen kehityksen vastapainoksi ihmiset haluavat yhä useammin 

työsuhteen pysyvyyttä, hyviä työaikoja, stressitöntä työtä ja lomaa. Jos työ ei vastaa yksilön 

preferenssejä, työtuntien lisääminen ei lisää henkilökohtaista hyvinvointia eikä henkilö ole 

tuottava työssään.

Aluksi määrittelen tutkielmassani käytetyt käsitteet ja teen yhteenvedon menetelmistä, joilla 

onnellisuutta on kirjallisuudessa tutkittu. Pohdin myös mittaustapojen luotettavuutta ja 

esittelen käyttämäni aineiston taustatiedot. Kiijallisuusosuudessa perehdyn aikaisempiin 

tutkimuksiin, minkä jälkeen tutkielmani empiriaosuudessa esittelen aineistoni ja tulkitsen 

saamani tulokset. Yhteenvedossa käyn läpi tärkeimmät tulokset ja lopuksi pohdin 

jatkotutkimuksen kannalta merkittäviä havaintoja. Olen koonnut liitteeksi ne World Values 

Survey’n kysymykset, joita käytän tutkielmassani.
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2 Käsitteiden määrittely

2.1 Hyvinvointi

Allardt (1976, 21) määrittelee hyvinvoinnin tilaksi, ”jossa ihmisillä on mahdollisuus saada 

keskeiset tarpeensa tyydytetyiksi”. Tarpeet määritellään tutkimalla huonoja olosuhteita tai 

kärsimyksen syitä, ihmisten yhteisöllisiä ja poliittisia pyrkimyksiä sekä ihmisten hyviä ja 

huonoja olosuhteita koskevia arvostuksia. Yhteiskunnan olosuhteiden muuttuessa myös 

tarpeet kehittyvät ja muuntuvat, (mt. 26-28)

Ihmiset eivät aina osaa tuoda julki toivomuksiaan. Mitä kurjemmissa olosuhteissa ihminen 

elää, sitä vaikeampi hänen on ilmaista toiveitaan. Hänen on myös sitä vaikeampaa kuvitella, 

millaista olisi elää paremmissa olosuhteissa. Ihmisten toivomukset ovat siis ympäristöstä 

riippuvaisia, ja ympäristö on ainakin osittain vallitsevan järjestelmän tai harjoitetun politiikan 

tuote. Yksilöt pyrkivät saavuttamaan tuloksia, jotka vastaavat heidän toivomuksiaan, mutta 

kollektiivinen tulos voi olla vastakkainen yksilöiden pyrkimyksille. Yksilöiden pyrkimykset 

eivät välttämättä johda hyvinvointiin, (mt. 20-21)

Hyvinvointi määritellään elintasoksi ja elämänlaaduksi. Elämänlaatu-termiä käytettäessä 

painotetaan, ettei ole kyse pelkästään aineellisesta hyvinvoinnista. Hyvinvointi kattaa 
elintason lisäksi ihmisten välisiin sosiaalisiin suhteisiin ja itsensä toteuttamiseen liittyviä 

ulottuvuuksia, (mt. 18) Headey’n ja Woodenin (2004, 24) mukaan hyvinvointi koostuu 

tyytyväisyydestä koko elämää kohtaan ja myönteisistä tunteista, kuten ilosta ja elinvoimasta. 

Pahoinvointiin, eli psykologiseen ahdistukseen, kuuluvat masennus, ahdistus ja muut 

epätyydyttävät tunteet. Taloudellisilla olosuhteilla on suuri vaikutus molempiin. Käytän 

tutkielmassani hyvinvointi-sanaa, kun tarkoitan sekä onnellisuutta että tyytyväisyyttä 

elämään.

2.2 Elintaso ja elämänlaatu

Elintaso koostuu aineellisista resursseista. Ne määrittävät tarpeiden tyydytyksen tason. 

Ihmisen käyttäytyminen ja sosiaaliset suhteet riippuvat osittain elintasosta. Tulot, asumistaso, 

työllisyys, koulutus ja terveys vaikuttavat elintasoon. Kaikkia tarpeita, kuten sosiaalisuuden ja 

itsensä toteuttamisen tarvetta, ei kuitenkaan määritellä aineellisten resurssien avulla, vaan 

inhimillisten suhteiden laadun perusteella. Sellaisten tarpeiden tyydytyksen tasosta käytetään
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nimitystä elämänlaatu. Elämänlaadulla tarkoitetaan ihmisten välisiä, ihmisen ja yhteiskunnan 

sekä ihmisen ja luonnon suhteisiin perustuvaa tarpeentyydytystä. (Allardt 1976, 32-50) Paras 

elämänlaadun mittari on onnellisuus.

2.3 Onnellisuus

Onnellisuus kertoo missä määrin henkilö on tyytyväinen omaan elämäänsä (Veenhoven 

1991). Yksinkertaistaen kysymyksessä on mielihyvien ja kärsimysten summa. Onni on 

ihmisen subjektiivisesti kokema hyvin perustavanlaatuinen tunne. Hyvinvointi on siten 

objektiivisemmin määriteltävissä kuin onnellisuus. Ihmiset voivat olla epätietoisia tarpeistaan, 

mutta jokainen osaa itse arvioida oman onnensa parhaiten. Onnellisuus on myös katoavampaa 

kuin hyvinvointi, koska se on osittain hetkellistä ja sidottu aikaan. Hyvinvointia tutkitaan 

havainnoimalla objektiivisesti olosuhteita ja ihmissuhteita. Onnellisuuden mittaaminen 

perustuu asenteiden ja subjektiivisten tunteiden selvittämiseen. (Allardt 1976, 32-35) Vaikka 

ideaalisen (onnellisuus)tilanteen kuvaaminen on vaikeaa, helpompaa on luetella tekijöitä, 

jotka vähentävät onnellisuutta.

Subjektiiviseen onnellisuuteen kuuluu hyödyn kokeminen, ja se on monille ihmisille 

lopullinen päämäärä. Esimerkiksi työsuhteen varmuus, status, valta ja tulot ovat vain keinoja, 

jotka antavat mahdollisuuden saavuttaa onnea, mutta ne eivät ole itseisarvoja. (Frey & Stutzer 

2002a, 405) Empiriaosuudessa viittaan sanalla onneton niihin ryhmiin, jotka arvioivat 

olevansa ei kovin onnellinen tai ei lainkaan onnellinen. Vastaavasti onnellisilla tarkoitan 

ryhmiä, jotka olivat melko onnellisia tai erittäin onnellisia.

2.4 Tyytyväisyys elämään

Tyytyväisyys elämään on monissa tutkimuksissa onnellisuuden synonyymi, koska niiden 

välinen korrelaatio on esimerkiksi World Values Survey -aineistossa 0,81 (Inglehart & 
Klingemann 2000, 169). Eräät ristiriitaiset tutkimustulokset ovat kuitenkin kyseenalaistaneet

termien yhtäläisyyden (Böckerman & Ilmakunnas 2005, 4). Omassa tutkimuksessani 

käsittelen onnellisuutta ja tyytyväisyyttä erillisinä ominaisuuksina, joita molempia tarvitaan

hyvään elämään. Tyytyväisyys on tunne siitä, ettei tarvitse mitään lisää tai vähemmän. Se on

onnellisuutta pysyvämpi tila, sillä se ei muutu yleensä hetkellisesti, kuten onnellisuus. 

Henkilö voi olla onnellinen olematta tyytyväinen: silloin hän on onnellinen, mutta haluaa

muutoksen johonkin.
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3 Onnellisuuden mittaaminen

3.1 Matemaattinen mittaustapa

Layardin (2003a, 4) mukaan onnellisuus ja onnettomuus tai paha olo eivät ole kaksi eri 

suuretta, vaan ne ovat saman asteikon kaksi eri kohtaa. Tämän vallitsevan käsityksen olen 

omaksunut omassa tutkielmassani, vaikka on olemassa myös vastakkaisia argumentteja. 

Headey ja Wooden (2004, 24) esittävät, että ihmiset voivat olla erittäin onnellisia ja tuntea 

silti suurta ahdistuneisuutta samaan aikaan. Heidän mukaansa onnellisuus ja sen puute ovat 

kaksi eri asiaa, joita pitää mitata eri mitta-asteikolla.

Subjektiivista onnellisuutta voi mallintaa mikrotaloustieteellisellä funktiolla W=H[U(Y,t)] + 

e, jossa W antaa arvon subjektiivisesta hyvinvoinnista. Tulokset mitataan järjestysasteikolla 

1-10, jossa yksi vastaa arvoa erittäin onneton ja kymmenen erittäin onnellinen. U-funktio 

määrittää yksittäisen vastaajan hyvinvointia tai hyötyä. Muuttuja Y vastaa kaikkia niitä 
tekijöitä, jotka vaikuttavat subjektiiviseen onnellisuuteen, ja t kertoo, että onnellisuuden ja 

em. tekijöiden suhde saattaa vaihdella ajan yli. Funktio H[...] on differentioitumaton ja se 

yhdistää todellisen hyvinvoinnin raportoituun suureeseen. Virhetermi e sisältää muut piilevät 

tekijät, jotka vaikuttavat todellisen ja raportoidun hyvinvoinnin suhteeseen. Niitä voivat olla 

vastaajan kykenemättömyys viestiä omasta onnellisuudestaan, muut persoonallisuustekijät ja 

mittausharhat. (Frey & Stutzer 2002b, 30-31)

Frey’n ja Stutzerin (mt.) mukaan hyvinvoinnin mittareille ovat ominaisia seuraavat kohdat:

- Ne ovat yksilökohtaisia (piilevät yksilössä itsessään) ja sen vuoksi ne eivät ole, eikä 

niiden tarvitse olla objektiivisia.

- Ne huomioivat sekä kielteiset että myönteiset vaikutukset onnellisuuteen.

- Ne eivät rajoitu arvioinnissa tietyille elämänalueille, vaan mittaavat koko 

elämänpiiriä.

3.2 Käytetty tutkimusmenetelmä

Yleisimmät kysymykset, joilla vastaajien onnellisuutta kyselyhaastatteluissa mitataan, ovat: 

”Kaikki asiat huomioon ottaen kuinka tyytyväinen olet elämääsi?” ja ”Kaikki asiat huomioon 

ottaen, kuinka onnellinen olet?” (mm. Headey & Wooden 2004; Di Tella ym. 2003; Torvi &
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Kiljunen 2005; Blanchflower & Oswald 2000). Vaihtelevasti on myös kysytty vastaajien 

tyytyväisyyttä heidän omaan taloudelliseen tilanteeseensa, jolloin vastauksissa huomioidaan 

myös varallisuus. Vastausvaihtoehdot on jaettu yleensä neljän tai kymmenen kohdan mitta- 

asteikolle, joka kertoo vain lukujen keskinäisen järjestyksen. Näillä kysymyksenasetteluilla ja 

vastausvaihtoehdoilla on todettu olevan hyvä validiteetti ja reliabiliteetti (Diener ym. 1999, 

277-278). Seuraavassa alaluvussa käsittelen tutkimuksen luotettavuutta tarkemmin.

Käytän tutkimuksessani World Values Survey ja European Values Survey -aineistoja, jotka 

on kerätty yhteensä neljä kertaa vuosilta 1981-1984, 1990-1993, 1995-1997 ja 1999-2001. 

Otokset edustavat kaikkia yli 18-vuotiaita kansalaisia. Taulukossa 1 näkyvät otosten koot 

kunakin kyselyvuonna ja kussakin maassa. Koska korkeasti koulutetut ovat yliedustettuina, 

käytän painotettuja arvoja, jotta tulokset edustavat kunkin maan koko maan aikuisväestöä.

Taulukko 1 WVS ja EVS aineistojen otoskoot

Iso-Britannia Yhdysvallat Suomi
1981 1990 1995 1999 1981 1990 1995 2000 1981 1990 1996 2000
N=1231 1484 1093 1000 2325 1839 1542 2000 1003 588 987 1038

Onnellisuutta kartoitettiin kysymyksellä ”Kaiken kaikkiaan, oletteko nykyisin erittäin 

onnellinen, melko onnellinen, ei kovinkaan onnellinen, ei lainkaan onnellinen?” 

Tyytyväisyyttä elämään kysyttiin seuraavalla tavalla: ”Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön 

olette elämäänne kaiken kaikkiaan nykyisin?” Tyytyväisyyttä henkilökohtaiseen 

taloudelliseen tilanteeseen kysyttiin samalla tavalla. Onnellisuutta mitattiin asteikolla 1-4, 

jossa 4 oli erittäin onnellinen. Tyytyväisyyttä puolestaan mitattiin asteikolla 1-10, jossa 10 

tarkoitti erittäin tyytyväistä. Tutkielmassani käyttämäni World Values Survey’n kysymykset 

ovat liitteessä 2.

Tulosten analyysi perustuu jäljestettyyn logistiseen regressioon, keskiarvoihin ja havaittuihin 

frekvensseihin. Tutkimusaineistossa ilmenneiden puutteiden vuoksi, joista kerron tarkemmin 

seuraavassa kappaleessa, käytän lisäksi Pearsonin korrelaatiokerrointa analysoidessani eri 

muuttujien vaikutusta onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen.

3.3 Luotettavuuden tarkastelu

Mittarin validiteetti tarkoittaa hyvyyttä mitata juuri sitä, mitä on tarkoitus mitata. 

Kokonaisvaliditeetin kannalta mittaria on osattava käyttää oikeaan kohteeseen ja oikealla 

tavalla, ja lisäksi tutkimusasetelman on oltava lähtökohdiltaan oikea. (Alkula ym. 1994, 91-
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92) Reliabiliteetti tarkoittaa mittarin johdonmukaisuutta, pysyvyyttä ja ei-sattumanvaraisuutta 

ja se voidaan jakaa stabiliteettiin ja konsistenssiin. Reliaabeli mittari mittaa aina samaa asiaa 

eivätkä siihen vaikuta satunnaisvirheet tai olosuhteet. Stabiilissa mittarissa 

satunnaisvirheiden, kuten olosuhteiden ja vastaajan mielialan, vaikutukset eivät näy helposti. 

(Wright 1979, 47) Mittarin konsistenssilla eli yhtenäisyydellä tarkoitetaan sitä, että kun 

useista väittämistä koostuva mittari jaetaan kahteen väittämien joukkoon, kumpikin joukko 

mittaa samaa asiaa. Käytännössä reliabiliteetilla tarkoitetaan pääasiassa mittarin 

yhtenäisyyttä. (Procter 1998, 128) Ei riitä, että mittari on sekä konsistentti että stabiili, koska 

se voi mitata väärää asiaa hyvin johdonmukaisesti. Mittarin on oltava myös validi.

Kokonaisvaltaisen arvion tekeminen omasta onnellisuudesta tarkoittaa menneiden 

tapahtumien arviointia, tulevan ennakointia ja keskimääräisen elämänlaadun arviointia. 

Onnellisuutta arvioidaan tiettyjen kriteerien mukaisesti. Arviointi tehdään kognitiivisesti 

perustuen toiveisiin, odotuksiin ja arvoihin. Arviointiin vaikuttaa myös hetkittäinen 

mielentila. Jos arvostus nähdään pelkästään vertailuna mielivaltaisiin standardeihin, 

onnellisuuden vähyys kertoo silloin liian korkeista odotuksista. (Veenhoven 2001)

Onnellisuus jakautuu subjektiiviseen ja objektiiviseen onnellisuuteen. Ensimmäistä tutkitaan 

kysymyslomakkeilla, joihin haastateltavat itse vastaavat. Jälkimmäinen perustuu 

psykologiseen tarkastelutapaan, jossa mitattuja tuloksia arvioidaan tiettyjen sääntöjen 

mukaan. Objektiivinen tutkimustapa vähentää ihmisen muistin aiheuttamaa harhaa, joka 

vaikuttaa subjektiivisessa mittauksessa. Kuitenkin tilannesidonnaiset tutkimusmenetelmät 

perustuvat normatiiviseen arviointiin ja onnellisuutta verrataan tällöin ihannetilaan. 

Yksilöiden onnellisuuden mitta-asteikko myös muuttuu tilanteen mukaan. Monet tutkijat ovat 

esittäneet, että sosiaalisella vertailulla on siten suuri rooli ja se pitää huomioida 

onnellisuustutkimuksessa. (Frey & Stutzer 2002b, 4-6)

Onnellisuutta voidaan tutkia mittaamalla ja haastatteluilla, koska kyseessä on tietoinen 

mielentila. Sen sijaan havainnoimalla yksilön käyttäytymistä ei voida saada riittävän 

luotettavaa tietoa yksilön hyvinvoinnista, sillä jokaisella ihmisellä on oma totuus ja käsitys 

onnellisuudestaan (Frey & Stutzer 2002a, 405). Havainnointi ei tavoita objektiivista totuutta, 

ainoastaan tietyn näkökulman ilmiöstä.

Yksilöllisten vastausten ja tilannesidonnaisuuden vuoksi onnellisuutta ei ole pidetty tarpeeksi 

luotettavana mittauskohteena. Vastausten tulisi olla identtiset, kun samat kysymykset 

esitetään myöhemmin, ceteris paribus. Objektiivisuuden puute vähentää tutkimuksen
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reliabiliteettia. Validiteettia alentavaa harhaa syntyy, jos vastaajalla ei ole mielipidettä omasta 

onnellisuudestaan, tai jos hän arvioi onnellisuutensa tarkoituksella liian matalaksi tai 

korkeaksi (Frey & Stutzer 2002b, 32-33). Tutkijat ovat kuitenkin huomanneet, että ihmiset 

osaavat tutkimustilanteissa analysoida omaa tyytyväisyyttään ja onnellisuuttaan melko 

tarkasti. Arviot ovat osoittautuneet myös melko vakaiksi, sillä testejä uusittaessa niiden 

reliabiliteetti on ollut 0,6, kun täysin identtisten tulosten kohdalla reliabiliteetti on 1,0. Tulos 

on samaa luokkaa kuin verenpainemittauksilla, mikä on osoitus mittauksen hyvyydestä. 

Arvioiden objektiivisuus on tarkistettu kysymällä haastateltujen onnellisuudesta heidän 

lähisukulaisiltaan ja ystäviltään, eivätkä tulokset ole olleet ristiriidassa keskenään. (Headey & 
Wooden 2004, 26-27)

Satunnaista mittavirhettä voivat aiheuttaa esimerkiksi vastausympäristö, kysymysten esittäjä, 
sää ja vastaajan mieliala. Systemaattisen virheen esiintyminen voi johtua kysymysten 

muotoilusta, niiden esitysjäijestyksestä, vastauslomakkeesta ja haastattelukontekstista. Nämä 

tekijät voivat aiheuttaa ongelmia, jos eri mittausten tuloksia verrataan keskenään. (Veenhoven 

2001) Luotettavuustutkimuksissa on tullut ilmi, että subjektiivinen hyvinvointi on 

keskimääräisesti vakaa ja herkkä mittari muuttuville elinolosuhteille (Ehrhardt ym. 2000).

Validi mittari on tulos onnistuneesta operationalisoinnista. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

käsitteet pitää määritellä analyyttisesti, jotta niitä voidaan mitata. (Alkula ym. 1995, 75-76) 

Kun onnellisuutta mitataan, kiinnitetään huomiota kysymysten sanavalintaan. Vastaajan pitää 

ymmärtää kysymykset ja niiden merkitykset. Onnellisuudella tarkoitetaan kokonaisuutta, ei 

vain tiettyä ajanhetkeä. Kysymyksissä ei myöskään pidä kysyä onnellisuuden astetta 

verrattuna toisiin henkilöihin. Yleensä mittaamisen tavoitteena on etsiä muuttujia, jotka 
vaikuttavat ihmisten onnellisuuteen, eikä verrata absoluuttista onnellisuuden tasoa eri testien 

välillä. Tällöin subjektiivisen onnellisuuden ei tarvitse olla matemaattisesti mitattavissa eikä 

verrattavissa eri henkilöiden välillä. Kaiken kaikkiaan reliabiliteettiin ja validiteettiin 

vaikuttavat ongelmat voidaan välttää laatimalla kysymykset huolellisesti. (Frey & Stutzer 

2002b, 32-33; Veenhoven 2001)

Tutkimuksen ulkoinen validiteetti tarkoittaa, että tutkimuksen tulokset voidaan yleistää koko 

perusjoukkoon, eli tässä tutkimuksessa Suomessa asuviin yli 18-vuotiaisiin. Kysymyksiin 

vastanneiden ihmisten määrä oli jokaisessa otoksessa suuri, joten ulkoisen validiteetin pitäisi 

olla hyvä. Myös kvantitatiivisen analyysin käyttö parantaa tulosten validiteettia ja 

reliabiliteettia. Kuitenkin muutaman yksittäisen kysymyksen kohdalla, esimerkiksi perheen
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nettotuloja kysyttäessä, jopa puolet otoksesta oli jättänyt vastaamatta. Sen vuoksi 

regressioanalyysissä tällaiset vastaukset jäivät analyysin ulkopuolelle, mikä pienensi 

otosjoukkoa ja vaikutti ulkoiseen validiteettiin heikentävästi.

Vaikka kysymyslomake eri maissa on täysin samanlainen, joissakin maissa ei kysytty kaikkia 

kysymyksiä. Vuonna 1990 Iso-Britanniassa ei kysytty terveydentilaa, tyytyväisyyttä omaan 

taloudelliseen tilanteeseen, työtilannetta eikä tulotasoa. Vuonna 1999 Iso-Britanniassa ei 

kysytty onnellisuutta, terveydentilaa eikä tyytyväisyyttä taloudelliseen tilanteeseen. Vuonna 

1981 Suomessa ei kysytty tulotasoa eikä vuonna 1999 terveystilannetta eikä tyytyväisyyttä 

taloudelliseen tilanteeseen. Puuttuvat kysymykset vaikuttavat tuloksiin jonkin verran. 

Henkilökohtaisen tilan yksilöllinen kokeminen tekee myös tulosten yleistettävyydestä 

ongelmallisen. Kuitenkin useat aikaisemmat tutkimukset ovat samansuuntaisia 

tutkimustulosten kanssa, mikä lisää tulosten luotettavuutta.

Regressioanalyysissä on mahdotonta löytää täydellistä listaa kaikista muuttujista, jotka 

vaikuttavat onnellisuuteen. Pienikään selityskerroin ei välttämättä todista, että mittaustulos tai 

käytetty malli on huono. Se kertoo virhetermin suuresta roolista. Virhetermiin luetaan mukaan 

myös kaikki poisjätetyt muuttujat, esimerkiksi psykologiset tekijät, joita on vaikea mitata. 

Pieni R2 voi johtua myös siitä, että otos on hyvin heterogeeninen, sillä homogeenisessa 

joukossa regressiomallin ennustekyky on parempi. Useimmissa tapauksissa on hyväksyttävä, 

että ihmisen käyttäytymisessä on suuri satunnainen j äännöstekij ä (Van Praag & Ferrer-i- 

Carbonell 2004, 21-22).

Tutkimukseni tulokset ovat pääosin yhdensuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa, mikä 
on hyvä merkki testien ja aineistojen luotettavuudesta. Toisaalta täysin vertailukelpoista 

tutkimustietoutta ei aina ole olemassa, sillä aihe on suhteellisen tuore kansantaloustieteen 

parissa Suomessa.

4 Taloustiede ja onni

4.1 Perinteisen kuluttajan teorian näkökulma

Hyvätuloisilla ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia saavuttaa tahtomansa asiat. He voivat 

hankkia enemmän tuotteita ja palveluita. Heillä on myös korkeampi yhteiskunnallinen asema. 

Täten ollen voisi olettaa, että korkeammat tulot johtavat suurempaan onnellisuuteen, mikäli 

kasvaneet kulutusmahdollisuudet lisäävät hyötyä. (Scitovsky 1992, 133-134) Tutkimuksissa
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on todettu, että paremmin ansaitsevat ihmiset ovat keskimäärin onnellisempia kuin vähemmän 

tienaavat. Tässä mielessä voidaan sanoa, että raha tuo onnea. (Frey & Stutzer 2002a, 409)

Perinteisen talousteorian mukaan henkeä kohti lasketun tulotason kasvu siirtää 

budjettirajoitetta oikealle, mikä näkyy kuvassa 2. Y ja X kuvaavat kahta eri 

normaalihyödykettä, joiden kulutus kasvaa tulojen lisääntyessä. Lisääntyneiden 

kulutusmahdollisuuksien vuoksi pääsemme korkeammalle indifferenssikäyrälle U1, jolla 

hyöty on suurempi. Ihmiset tekevät valintoja työn ja vapaa-ajan välillä maksimoidakseen 

hyötyä. Työtä pidetään välttämättömänä pahana, joka antaa varoja kulutukseen, kun taas 

vapaa-aika tuottaa mielihyvää. Ihmisillä on kulutuksen ja vapaa-ajan suhteen yksilölliset 

preferenssit, joiden mukaan he valitsevat työhön ja vapaa-aikaan käytetyn ajan. Teorian 

mukaan onnellisella ihmisellä on täysinäinen kulutuskori ja paljon vapaa-aikaa.

Kuva 2 Tulotason kasvu lisää kulutusmahdollisuuksia ja hyötyä

Harhaanjohtavia päätelmiä tehdään, jos onnellisuuden ajatellaan olevan sama asia kuin hyöty 

(mm. Frey & Stutzer 2002b, 73; Headey & Wooden 2004, 25). Hyöty lisääntyy, kun tulot 
kasvavat, jos mitataan mahdollisuutta ostaa lisää hyödykkeitä. Tarvitaan kuitenkin enemmän 

tietoa siitä, mitkä tekijät todellisuudessa lisäävät ihmisten onnellisuutta, jotta voidaan osoittaa 
lisääntyneiden tulojen vaikutus.

4.2 Käytettävissä olevien tulojen vaikutus onnellisuuteen

Monet tutkijat, kuten Easterlin (2003) ja Scitovsky (1992), ovat tulleet siihen tulokseen, että 

tulojen kasvu ei lisää onnellisuutta. Easterlin esittää, että ihmisen arvio hänen 

onnellisuudestaan riippuu hänen omasta menneisyydestään sekä vertailusta muiden ihmisten 

tilanteeseen. Näiden kahden tekijän vaikutus korostuu materiaalisten olosuhteiden kohdalla.
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Tuloissa ja varakkuudessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat vain vähän koko elinkaaren 

onnellisuuteen, koska yksilön materiaaliset toiveet muuttuvat suhteessa todelliseen 

tilanteeseen. (Easterlin 2003, 24-25) Scitovskyn (1992, 137-138) mukaan varakkuus luo 

jatkuvaa mukavuudenhalua, ja siten se estää nautinnon, joka tulee tyydyttämättömistä haluista 

ja toiveista. Hän näkee nimenomaan muutoksen ja tavoitteeseen pyrkimisen erittäin tärkeinä 

onnellisuuden lisääjinä. Siitä syystä kasvavat tulot lisäävät onnellisuutta enemmän kuin 

korkea, mutta vakaa tulotaso.

Tulojen muutoksen vaikutus onnellisuuteen ei suinkaan ole ikuinen. Tulojen lisääntyminen 

näyttää lisäävän onnellisuutta, mutta vähenevällä rajahyödyllä. Tätä oletusta tukevat General 

Social Survey -aineistosta saadut tulokset, jotka näkyvät taulukossa 3. Vuonna 1975 

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa mitattiin tulojen vaikutusta onnellisuuteen yli 16- 

vuotiaiden joukossa. Sama tutkimus toistettiin vuonna 1998. Tuloksista näkyy, että sekä 

molempina vuosina rikkain osa väestöstä oli onnellisempi kuin köyhä. Jälkimmäisenä vuonna 

kumpikaan ryhmä ei ollut kuitenkaan yhtään onnellisempi kuin aikaisemmin, vaikka heidän 

absoluuttiset tulonsa olivat nousseet. (Layard 2003b, 3-4)

Taulukko 3 Onnellisuus Yhdysvalloissa tulotason mukaan

Tuloluokkien ylin neljännes % 
1975 1998

Tuloluokkien alin neljännes %
1975 1998

Erittäin onnellinen 
Melko onnellinen
Ei kovin onnellinen

39 37
53 37
8 6

19 16
51 53
30 31

100 100 100 100

Lähde: Layard 2003b, 3

Saman osoittaa kuva 4, jossa näkyvät henkilöä kohti lasketun bruttokansantuotteen ja 

ihmisten kokeman onnellisuuden muutokset USA:ssa 50 vuoden aikana (Layard 2003a, 15).

BKT ei ole riittävä mittari kuvaamaan onnellisuutta. Tähän on yhtenä syynä se, että BKT 

mittaa tuotantotoiminnan ja vaihdannan laajuutta, eikä erottele taloudellista toimintaa sen 

hyvinvointivaikutusten mukaan (Karisto ym. 1998, 11). Esimerkiksi sota-ja sosiaalimenot 

lisäävät bruttokansantuotetta, mutta niillä ei yleensä ole samankaltaista vaikutusta ihmisten 

kokemaan onnellisuuteen.
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Kuva 4 Tulot ja onnellisuus Yhdysvalloissa

% Erittäin onnellisten osuus BKT/hlö ($, 
2001 hinnoin

Lähde: Layard 2003a, 15

Kuvassa 5 maat on sijoitettu järjestykseen tulojen ja onnellisuuden mukaan. Henkilöä kohti 

lasketut tulot perustuvat vuoden 1995 ostovoimapariteettihinnoi 11a laskettuun 

bruttokansantuloon. Onnellisuusindeksi on laskettu onnellisuuden ja tyytyväisyyden 

keskiarvona World Values Survey -aineistosta samana vuonna. Maittaiset vaihtelut 
onnellisuuden tasossa liittyvät selkeästi taloudelliseen kehitykseen. Toisaalta monissa kuvan 

maissa reaalitulot ovat kasvaneet toisen maailmansodan jälkeen, mutta subjektiivisen 

hyvinvoinnin aste ei ole noussut. Tulojen lisääntyessä henkilöä kohden onnellisuus kasvaa, 

mutta yhä vähemmän. Köyhimpien maiden kohdalla tulojen lisäys korreloi vahvasti 

onnellisuuden lisääntymisen kanssa. Kun maan bruttokansantuote per henkilö ylittää $15 000, 

lisätuloilla ei voi enää kasvattaa onnellisuuden määrää (Layard 2003a, 17). Tietyllä hetkellä 

suurempien tulojen ja korkeamman onnellisuuden välillä on positiivinen korrelaatio, mutta 

pidemmän ajan kuluessa onnellisuus pysyy vakiona (Frey & Stutzer 2002a, 403).
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Kuva 5 Tulot ja onnellisuus eri maissa vuonna 1995
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Lähde: Inglehart & Kingemann 2000, 168

Freyja Stutzer (2002b, 81-85) toteavat pienen korrelaatiokertoimen (0,2 asteikolla 0,0-1,0) 

todistavan, että onnellisuuteen vaikuttavat muutkin tekijät kuin tulotaso. Vaikka ihmiset ovat 

onnellisempia rikkaissa maissa kuin köyhissä, tuloerot eri ihmisten välillä kertovat kuitenkin 

hyvin vähän onnellisuuseroista heidän välillään.

On myös paljon tutkijoita, jotka ovat päätyneet siihen, että raha vaikuttaa onnellisuuteen 

enemmän kuin luullaan. Headey ja Wooden (2004) tutkivat tulojen ja varallisuuden vaikutusta 

subjektiiviseen hyvinvointiin (well-being) ja ahdistukseen (ill-being) Australiassa. Aineistona 

he käyttivät vuoden 2002 HILDA-tutkimusta (Household, Income and Labour Dynamics in 

Australia), jossa oli haastateltu vajaat 8000 25-59-vuotiasta henkilöä. Tyytyväisyyttä koko 

elämään ja tyytyväisyyttä taloudelliseen tilanteeseen mitattiin kymmenportaisilla asteikoilla ja 

tulojen mittana käytettiin kotitalouden käytettävissä olleita tuloja. Tulosten mukaan 

varallisuus on tuloja merkittävämpi tyytyväisyyden lähde ja ahdistuksen lieventäjä. Kahden
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prosenttiyksikön lisäys tyytyväisyydessä koko elämää kohtaan koostui 1,1 prosenttiyksikköä 

varallisuuden ja 0,9 prosenttiyksikköä tulotason muutoksesta. Työn löytäminen lisäsi 

tyytyväisyyttä koko elämää kohtaan 4,3 prosenttiyksikköä ja taloudellista tyytyväisyyttä 15,2 

prosenttiyksikköä. Tutkijoiden mukaa se, miksi joissakin tutkimuksissa ei ole saatu yhteyttä 

onnellisuuden ja tulojen välille, saattaa johtua siitä, että tutkimuksissa on käytetty 

bruttoansioita. Kun veroja ja tulonsiirtoja ei ole otettu huomioon, ei myöskään tärkeitä 

tulonjakoa ja hyvinvointia tasaavia poliittisia toimenpiteitä ole huomioitu.

Blanchflower ja Oswald (2000) puolestaan tutkivat onnellisuutta Yhdysvalloissa ja Iso- 

Britanniassa vuosina 1970-1990. Vaikka onnellisuus oli keskimäärin laskenut Yhdysvalloissa 

ja pysynyt Iso-Britanniassa vakaana, tiettyjen väestöryhmien onnellisuus oli silti lisääntynyt. 

Miesten ja mustan väestönosan onnellisuus Yhdysvalloissa oli selvästi noussut 1970 luvulta 

saakka, mikä tutkijoiden mukaan osoitti, että suuremmat tulot liittyvät suurempaan 

onnellisuuteen. (Blanchflower & Oswald 2000, 16-17)

Elinkeinoelämän Valtuuskunnan teettämässä tutkimuksessa mitattiin onnellisuutta Suomessa. 

Kyselyyn osallistui 2264 18-70-vuotiasta henkilöä ja se toteutettiin vuonna 2004. Tutkijat 

löysivät lievän positiivisen korrelaation onnellisuuden ja taloudellisen hyvinvoinnin välillä. 

Kuvassa 6 näkyy onnellisuuden jakautuminen tulotason mukaan. Huomattavasti selkeämmin 

onnellisuus kasvoi vaurauden myötä. (Torvi & Kiljunen 2005, 53-57, 105)

Kuva 6 Kuinka onnelliseksi kokee elämänsä: arviot tulotason mukaan (%)

Kaikki

Vaikeuksia tulla toimeen 

Pärjää, kun käyttää harkiten 

Tuloilla elää melko mukavasti 

Tulee erinomaisesti toimeen

» miiininiiiiii
l llillfflulililli

□ Ei osaa/ei halua sanoa 
0Ei lainkaan onnellinen 
■ Ei kovin onnellinen
□ Melko onnellinen 
В Hyvin onnellinen

0% 20% 40% 60% 80% 100%
% vastanneista

Lähde: Torvi & Kiljunen 2005, 57
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Di Tella ym. (2003, 24-29) tutkivat onnellisuuden ja henkilöä kohti niitatun 

bruttokansantuotteen yhteyttä sekä työttömyyden vaikutusta onnellisuuteen. Aineistona heillä 

oli Euro-Barometer Survey Series vuosilta 1975-1992 ja Yhdysvalloista kerätty General 

Social Survey vuosilta 1972-1994. Heidän mukaansa onnellisuus on selvästi korreloitunut 

henkilöä kohti mitatun bruttokansantuotteen kanssa. Hyvinvointi riippui sekä kansantuotteen 

tasosta että sen muutoksista per henkilö.

Van Praag ja Ferrer-i-Carbonell (2004) jakoivat hyvinvoinnin eri osa-alueisiin ja mittasivat 

kunkin osa-alueen vaikutusta koko elämää kohtaan koettuun tyytyväisyyteen. Aineistoina 

heillä oli vuosina 1992-1997 Länsi- ja Itä-Saksasta kerätty German Socio-Economic Panel 

sekä Iso-Britanniassa vuosina 1996-1998 kerätty British Household Panel. Hyvinvointi laski 

tutkimusperiodin aikana Länsi-Saksassa, mutta nousi Itä-Saksassa. Molemmissa valtioissa 
kotitalouden käytettävissä olleilla tuloilla oli merkittävä vaikutus yleiseen tyytyväisyyteen. 

Iso-Britanniassa sen sijaan tulojen vaikutus hyvinvointiin oli merkityksetön, (mt. 79) 

Suhteellisen lyhyt tutkimusjakso rajoittaa tulosten yleistettävyyttä.

5 Voiko onnellisuutta verrata eri maiden välillä?

Miten kulttuuri ja geenit vaikuttavat onnellisuuden käsitteeseen? Jos ihmiset ymmärtävät 

onnellisuuden eri tavalla riippuen syntyperästään ja asuinmaastaan, tutkimusten tuloksia ei 

voi verrata keskenään. Monet toisistaan riippumattomat tutkimukset ovat saaneet 

samankaltaisia tuloksia esimerkiksi siitä, että ihmiset ovat rikkaissa maissa - sekä 

länsimaisissa että itämaisissa kulttuureissa - onnellisempia kuin köyhissä (Frey & Stutzer 

2002b, 9). Todennäköisesti suuri kulttuurista johtuva harha tuottaisi hyvin erilaisia tuloksia.

Ouweneel ja Veenhoven (1990) toteavat tutkimuksessaan, että mahdolliset onnellisuuserot 

eivät johdu kulttuurista, kielestä, eri tavoista ymmärtää onnellisuus eikä taipumuksesta vastata 
jollakin tietyllä tavalla. Sen sijaan yhteiskunnan taijoamat elinolosuhteet vaihtelevat maittain, 

ja suurin osa onnellisuuseroista johtuu taloudellisesta vauraudesta, sosiaaliturvasta, 

poliittisesta ilmapiiristä ja sosiaalisesta tasa-arvoisuudesta.

Frey ja Stutzer (2002b, 34-44) ovat arvioissaan hieman varovaisempia. Heidän mukaansa 

kulttuurierot vaikuttavat aina taustalla, mutta niiden luoma harha ei ole niin suuri, etteikö 

maiden välisiä tutkimustuloksia voisi vertailla luotettavasti. Toisaalta kun verrataan yhden 

maan sisällä ihmisten onnellisuutta, kysymys onnellisuuden ymmärtämisestä eri tavalla 

kulttuurisista syistä on merkityksetön. Lisäksi tutkijat muistuttavat, että kvalitatiivisissa
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tutkimuksissa on aina enemmän tulkinnanvaraa kuin sellaisissa, jotka nojaavat objektiivisiin, 

kvantitatiivisiin tunnuslukuihin.

Jos onnellisuuden erot johtuisivat vain geneettisistä tekijöistä, rikkaissa maissa asuvat ihmiset 

olisivat geeneiltään täysin erilaisia kuin köyhien maiden asukkaat. (Inglehart & Klingemann 

2000, 168-170) Se ei ole uskottavaa, sillä kuvan 5 mukaan esimerkiksi Chilessä onnellisuus 

on selvästi korkeampi kuin Perussa, vaikka geeniperimä on maissa melko samanlainen.

6 Onnellisuuden ominaispiirteet

6.1 Suhteellinen onnellisuus

Kuten edellä kävi ilmi, tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen siitä, kuinka suuri on 

tulojen vaikutus onnellisuuteen. Suurin osa tutkimuksista kuitenkin osoittaa, että onnellisuus 

on suhteellinen käsite. Se on yksi syy, miksi suuret tulot eivät välttämättä tarkoita korkeaa 

onnellisuutta.

Easterlin (1974; ks. Frey & Stutzer 2002a, 411) on todennut, että hyvin tienaavat henkilöt 

ovat keskimäärin muita onnellisempia. Kaikkien ihmisten tulotason nostaminen ei kuitenkaan 

lisää kaikkien onnellisuutta, koska suhteellinen onnellisuus ei muutu.

Scitovsky (1992, 134-135) argumentoi teoksessaan The Joyless Economy suhteellisen 

statuksen vaikuttavan yksilön arvioihin onnellisuudestaan. Ihmiset vertaavat onnellisuuttaan, 

tulojaan, asemaansa ja kulutustaan vertaisryhmänsä tilanteeseen. Tällöin suhteellinen tulotaso 

merkitsee enemmän kuin absoluuttinen. Vertaisryhmiä ovat esimerkiksi henkilön sukulaiset, 

ystävät, työyhteisön jäsenet, tuttavat ja naapurit (mm. Headey & Wooden 2004, 26-27).

Heidän elämänlaadullaan on merkitystä, koska teoriassa kaikilla verrokeilla on mahdollisuus 
olla samassa tilanteessa (Layard 2003b, 8). Ihmiset saattavat käyttää useita eri ryhmiä 

verratessaan kutakin elämän osa-aluettaan (Van Praag & Ferrer-i-Carbonell 2002, 175).

Frey ja Stutzer (2002b, 86) ovat todenneet, että ihmiset vertaavat omaa tilaansa ylöspäin, 

minkä vuoksi heidän toiveensa ovat korkeammalla kuin saavutettu tilansa. Köyhemmät 

ihmiset eivät siis vaikuta myönteisesti rikkaampiin, vaan rikkaiden vaikutus on kielteinen 

köyhempiin nähden. Samaan tulokseen ovat päätyneet muutkin tutkijat. Saksassa tuloerot 

lisäsivät niiden ihmisten ahdistusta, jotka tienasivat vähemmän, mutta eivät vaikuttaneet 

varakkaampiin ihmisiin (Van Praag & Ferrer-i-Carbonell 2002, 159).
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Alesina ym. (2001, 19-20) saivat mielenkiintoisia tuloksia verratessaan epätasa-arvon 

onnellisuusvaikutuksia Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tutkijat jakoivat otoksen neljään 

luokkaan: rikkaisiin ja köyhiin sekä vasemmiston ja oikeiston kannattajiin. Euroopassa 

epätasa-arvoisuus alensi vasemmiston ja köyhien vastaajien onnellisuutta merkittävästi. 

Eriarvoisuus ei vaikuttanut oikeiston äänestäjien eikä rikkaiden onnellisuuteen.

Yhdysvalloissa sen sijaan eriarvoisuudesta kärsivät nimenomaan rikkaat ja oikeistopuolueiden 

kannattajat, eivät köyhät. Mahdollisuus sosiaaliseen liikkuvuuteen ryhmien välillä (köyhä- 

rikas) on heikompi Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, jossa individualismia korostetaan. 

Yhteiskunnassa, jossa ilman sosiaalista tukiverkkoa on vaikeaa kivuta tuloasteikossa 

korkeammalle, hyvin suuri epätasa-arvoisuus kertoo yksilön tulevaisuudesta. Köyhät ovat 

tulonjaossa netto voittajia, joten heidän etunsa on suuri julkinen sektori, joka tasaa tuloja. 

Kuitenkin niissä demokraattisissa maissa, joissa sosiaalinen liikkuvuus on suurta, köyhät 

voivat olla tulevaisuudessa rikkaita. Ele eivät halua joutua tulonjaon rahoittajiksi toisella 

periodilla, koska eivät ole itse hyötyneet siitä ensimmäisellä periodilla. Tutkijat näkivät 

pienen sosiaalisen liikkuvuuden yhdeksi syyksi, miksi Euroopassa on suurempi sosiaalinen 

tilaus isommalle julkiselle sektorille.

Vertailuryhmä voi myös vaihtua, ja Layard (2003b, 8) mainitsee siitä esimerkkinä naisten 

onnellisuuden muutoksen. Naisten palkat ja työmahdollisuudet ovat parantuneet, mutta heidän 

onnellisuutensa ei ole noussut. Tulos johtuu vertailuryhmän vaihtumisesta. Nykyään naiset 

vertaavat omaa tilannettaan enemmän miesten tilanteeseen kuin aikaisemmin, ja siksi he ovat 

tietoisempia eriarvoisesta asemastaan. Myös Frey ja Stutzer (2002b, 88-90) ovat todenneet, 

että naiset ovat keskimäärin tyytymättömämpiä työhönsä kuin miehet, jotka tienaavat naisia 

enemmän. Miesvaltaisilla aloilla, ja naisten tehdessä samaa työtä miesten kanssa, naisten on 

todettu olevan tyytymättömämpiä palkkaansa ja vähemmän onnellisia. Tämä tulos myötäilee 

Layardin tuloksia.

Myös Bonkeja Browning (2003, 3-8) saivat valtavirrasta poikkeavia tuloksia tutkiessaan 

onnellisuutta Tanskassa European Community Household Panel -aineiston avulla vuonna 

1994. Suhteellisella tulotasolla ei ollut vaikutusta siihen, kuinka tyytyväisiä ihmiset olivat 

taloudelliseen tilanteeseensa.

Veenhoven (1991) kyseenalaistaa ajatuksen, jonka mukaan onnellisuus olisi vain suhteellista. 

Tutkimukset, jotka väittävät niin, käsittävät onnellisuuden liian suppeasti. Onnellisuuteen 

kuuluu hedonistinen mielihyvän tunne, joka syntyy alitajuisesti tarpeiden tyydyttämisestä. Jos
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ihmisen perustarpeet eivät tyydyty, hän ei voi olla onnellinen, vaikka hänen naapurillaan 
menisi vielä huonommin.

6.2 Muuttuvat tavoitteet ja toiveet

Toisiinsa vertaamisen lisäksi ihmiset vertaavat nykyistä tilaansa suhteessa omaan 

menneisyyteensä (Headey & Wooden 2004, 26-27). Menneisyyden, nykyhetken ja 

tulevaisuuden painotuksen suuruus vaihtelee sukupuolen, koulutustason ja iän mukaan. 

Miehet ja vähän koulutetut painottivat arvioissaan eniten menneisyyttä, kun taas naiset ja 

korkeasti koulutetut painottivat enemmän tulevaisuutta. Nuoret ja vanhat vastaajat korostivat 

arvioinneissaan eniten menneisyyttä ja 45-vuotiaat puolestaan tulevaisuutta. (Van Praag & 
Ferrer-i-Carbonell 2002, 149-151)

Muisti vaikuttaa onnelIhmiskokemukseen myös toisella tavalla. Jos ihmisiä pyydetään 

arvioimaan mikä tulotaso olisi heidän mielestään riittävä, rikkaiden arviot ovat suurempia 

kuin köyhien. Ihmiset arvioivat tulojen lisäyksen saavan aikaan suuremman tyytyväisyyden 

kasvun kuin tosiasiassa tapahtuu. Jälkeenpäin he ovat pettyneitä liian pieneen muutokseen. 

(Frey & Stutzer 2002a, 412) Tulojen muutos saa aikaan hypähdyksen onnellisuudessa, mutta 
aikaa myöten lisätuloon sekä -kulutukseen tottuu, ja onnellisuus palaa takaisin vanhalle 

tasolleen. Jos tulot alenisivat korotusta edeltäneelle tasolle, myös onnellisuus laskisi. Kun 

saamme tuntuman johonkin parempaan, emme ole enää tyytyväisiä vanhaan. Haluja ei voi 
tyydyttää, vaan mitä enemmän me saamme, sitä enemmän me tahdomme, (mt. 414-415)

Tyytyväisyys riippuu muutoksesta ja se häviää vakiotilassa, jossa sen aiheuttanut kiihoke 
(tulojen nousu) lakkaa. Muutoksen jälkeiseen uuteen tilaan tottuu vähitellen. Tätä prosessia 

kutsutaan mukautumiseksi, ja se johtaa ihmiset tavoittelemaan yhä suurempia mielihyvän 

kokemuksia (Frey & Stutzer 2002b, 78; Stutzer 2003, 4-5). Alois Stutzerin (2003, 3) 

tutkimuksen empiiriset tulokset osoittavat, että suuremmat odotukset vähentävät yksilön 

hyvinvointia, kun muut tekijät ovat ennallaan. Hänen mukaansa yksilön hyvinvointiin 

vaikuttaa odotusten ja toteutuneen tilan välillä oleva kuilu. Mitä pienempi kuilu on, sitä 

onnellisemmaksi henkilö itsensä tuntee. Keskimäärin 10 % lisää tuloissa nostaa tavoitetasoa 

4,2 %. Preferenssien muutos tavallaan hukkaa osan lisätulojen vaikutuksesta tyytyväisyyteen, 

(mt. 5-14) Korkeat tulot ovat yhteydessä korkeampaan onnellisuuteen, mutta tulojen lisäys 

tuottaa pienemmän lisäyksen onnellisuudessa, koska odotukset mukautuvat. Osa tulojen
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kasvusta johtuneesta hyvinvoinnin lisäyksestä kuluu kuitenkin ajan myötä pois (Di Tella ym. 

2003, 823).

Odotusten muodostumiseen vaikuttaa myös henkilön vertailuryhmä. Mitä korkeammat 

keskimääräiset tulot ovat yksilön lähiyhteisössä, sitä suuremmat ovat myös hänen 

odotuksensa. Sosiaalisesti aktiivisella henkilöllä lähipiirin keskimääräinen tulotaso vaikuttaa 

tyytyväisyyteen enemmän kuin muilla. Matemaattinen estimointi paljasti, että 10 % 

korkeampi tulotaso nostaa toivomustasoa 1,2 %. Kuitenkin ihmisillä, jotka olivat sosiaalisesti 

aktiivisia, tämä vaikutus oli 2,3 %. (Stutzer 2003, 8-18)

Tavoitteet ja toiveet mukautuvat nopeammin ylös- kuin alaspäin. Ihmiset myös arvioivat 

tulojen nousun lisäävän heidän onnellisuuttaan enemmän kuin se todellisuudessa tapahtuu. 

Vaikutus johtuu tavoitteiden mukautumisesta ja se näkyy kuvassa 7. Alussa henkilön 

tavoitetaso on AI, jossa tulot Y1 tuottavat onnellisuuden H1. Kun hänen tulonsa nousevat 

tasolle Y2, hänen onnellisuutensa nousee myös tasolle H2. Jos tulot edelleen kasvavat 

Y3:een, onnellisuus kasvaa myös H3:een. Pisteet a, b ja c sijaitsevat tavoitetasolla AI, josta 

nähdään tulojen vähenevä rajahyöty, kuten aikaisemmin on todettu. Kuva kertoo, että 

korkeammat tulot johtavat korkeampaan onnellisuuden tasoon. (Frey & Stutzer 2002b, 79-80)

Ajan myötä odotukset mukautuvat ja henkilö tottuu tulotasoonsa. Tavoitteet kasvavat ja niitä 

kuvaava käyrä AI siirtyy alaspäin kohtaan A2. Tulojen nousun jälkeen henkilön onnellisuus 

ei ole kasvanut lainkaan aiemmasta tilanteesta, mikäli käyrä siirtyy alas yhtä paljon kuin 

kuviossa on oletettu. Jos odotukset kasvavat vielä enemmän, ja käyrä siirtyy esimerkiksi 

kohtaan A3, tulojen muutos itse asiassa laskee onnellisuutta pisteeseen g, eli tasolle HO.

Jos henkilö tienaa Y3, hän arvioi menneisyyden onnellisuutensa nykyisen tavoitetason 

mukaan. Ollessaan siis pisteessä e käyrällä A2 hänen mielestään tulot Y2 tuottivat 

onnellisuutta Hl :n verran pisteessä d. Todellisuudessa hänen onnellisuutensa oli kuitenkin 

pisteessä b yhtä suuri kuin tulojen lisäyksen jälkeen pisteessä e, koska hänen odotukset olivat 

alemmat. Henkilö ei siis ota huomioon odotusten kasvua AI :stä A2:een.

Myös tulevaisuutta arvioidaan nykyisistä odotuksista katsottuna. Jos henkilö on pisteessä e 

odotuskäyrällä A2, hän olettaa tulojen kasvun Y3:sta Y4:een lisäävän hänen onnellisuuttaan 

pisteeseen f ja tasolle H4. Muutoksen jälkeen hänen onnellisuutensa on kuitenkin pisteessä h 

ja samalla tasolla kuin aikaisemminkin, koska hänen odotuksensa ovat kasvaneet tasolle A3.
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Kuva 7 Tavoitetasojen vaikutus onnellisuuteen

Onnellisuus

Lähde: mukaillen Frey & Stutzer 2002b, 79

7 Työtilanteen vaikutus onnellisuuteen

Tulojen ja talouskasvun vaikutusta onnellisuuteen ei voi tarkastella kiinnittämättä huomiota 

työtilanteen vaikutukseen. Tulokset riippuvat siitä, onko valinta eri työtilanteiden välillä ollut 

vapaaehtoinen vai pakon sanelema. Esimerkiksi ihmiset, jotka ovat osa-aikatöissä omasta 

valinnastaan ovat onnellisempia kuin ne, joille valinta ei ole ollut vapaaehtoinen (Johansson 

2004; ks. Hirvonen & Mangeloja 2005). Myös historialliset ja kulttuuriset tekijät saattavat 

vaikuttaa siihen, miten esimerkiksi kotiäitinä tai -isänä oleminen koetaan. Keskityn 

seuraavassa työttömyyden onnellisuusvaikutuksiin, koska työttömyys eroaa eniten 

kokopäivätyöntekijöiden tilanteesta. Lisäksi eri tutkijat ovat saaneet hyvin samankaltaisia 

tuloksia työttömyyden suhteen. On toki muistettava, että myös työttömyys voi olla henkilön 
tietoinen valinta.

7.1 Henkilökohtainen työttömyys

Työttömyydellä on kiistattomia rahallisia vaikutuksia, koska se vähentää käytettävissä olevia 

tuloja ja pienentää kulutusmahdollisuuksia. Lisäksi se vaikuttaa haitallisesti ihmisten 

työkykyyn ja osaamiseen. Kiristynyt taloudellinen tilanne voi aiheuttaa myös psyykkisiä ja 

sosiaalisia vaikeuksia vähentäen sosiaalisia kontakteja, heikentäen identiteettiä ja itsetuntoa. 

Myös parisuhteen tai avioliiton hajoamisen todennäköisyys suurenee. (Frey & Stutzer 2002b,
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1-13) Keskimäärin työttömyys laskee onnellisuuden tasoa määrällä, joka vastaa 100 000 

puntaa vuodessa Iso-Britanniassa ja 60 000 dollaria Yhdysvalloissa, eli hyvinvointikulu on 

selvästi suurempi kuin pelkkä tulotason alentuminen (Oswald 2002, 6; Blanchflower &

Oswald 2000, 17).

Monien tutkimusten perusteella Euroopassa työttömät ovat onnettomampia kuin töissä käyvät 

ihmiset. Esimerkiksi Sveitsissä kotiäidit olivat onnellisimpia ja opiskelijat vähiten onnellisia 

(Leu ym. 1997; ks. Frey & Stutzer 2002b, 96-98). Leu löysi myös tilastollisesti merkittävän 

eron työssäkäyvien ja työttömien välisessä onnellisuudessa. Winkelmann ja Winkelmann 

(1998, 2-5) analysoivat Saksassa 4183 henkilön onnellisuuden yhteyttä työttömyyteen 

vuosina 1984-1990. Heidän mukaansa työvoimaan kuulumattomilla onnellisuus oli puoli 

yksikköä alhaisempi kuin työssäkäyvillä henkilöillä. Myös Clark ja Oswald (1994, 657) ovat 

todenneet työttömyyden suuren negatiivisen vaikutuksen onnellisuuteen.

Toisaalta Böckerman ja Ilmakunnas (2005, 4) eivät löytäneet Suomessa yhteyttä matalan 

onnellisuuden ja työttömyyden välille. Työttömyys alensi kuitenkin tyytyväisyyttä elämään. 

Tutkijoiden mukaan yksi syy tulokselle on, että yhteiskunta on sopeutunut korkeaan 

työttömyysasteeseen, joka ei ole laskenut laman jälkeen odotetulla tavalla. Työttömyyteen on 

mahdollista sopeutua, jolloin onnellisuusvaikutukset ovat pienemmät. Frey ja Stutzer (2002b, 

99-101) ovat todenneet, että ensimmäistä kertaa irtisanotut kärsivät enemmän tilanteestaan 

kuin aikaisemmin työttöminä olleet. Toisaalta myös onnellisuuden vertaamisen vaikutukset 

saattavat selittää Suomen tuloksia. Kun useampi ihminen joutuu työttömäksi, yksilön 

suhteellinen asema säilyy jotakuinkin ennallaan, eikä hänen onnellisuutensa laske yhtä paljon 

verrattuna tilanteeseen, jossa hän on ainoa irtisanottu lähipiirissään.

Työttömyys ei vaikuta kaikkiin ihmisiin samalla tavalla. Nuoremmat ihmiset kärsivät 

työttömyydestä vähemmän kuin vanhemmat, miehet enemmän kuin naiset, ja korkeasti 

koulutetut enemmän kuin vähän kouluja käyneet (Clark & Oswald 1994, 651). Päijäämiseen 

vaikuttavat sosiaaliset verkostot ja muiden ihmisten tuki. Työttömät, jotka saavat tukea 

perheeltään ja lähiympäristöltään selviytyvät paljon paremmin kuin sellaiset työttömät, joilta 

tuki puuttuu.

Työhön suhtautumisessa voi olla eroja ihmisten välillä. Jos työtä tehdään pelkästään rahan 

ansaitsemisen vuoksi, työttömyyden vaikutus onnellisuuteen on pienempi. Smith (2000) on 

todennut OECD:lie tekemässä tutkimuksessaan, että työttömät kävisivät mielellään töissä jopa 

ilman rahallista korvausta. Tämä osoittaa, että työ on monille muutakin kuin väline ansaita
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rahaa. Työttömyydestä aiheutuneet menetykset ovat usein niin suuret, että vapaa-ajan 

lisääntyminen ei kompensoi niitä. Koska vapaa-ajan kasvu ei ole työttömäksi joutuneen 

henkilön oma valinta, se ei lisää hänen onnellisuuttaan.

On syytä korostaa sitä, että syy-seuraussuhde voi kulkea onnellisuudesta työttömyyteen. 

Kuitenkin tutkimukset ovat osoittaneet, että työttömyyden vaikutus onnellisuuteen on 

vahvempi kuin vaikutus toisin päin (Frey & Stutzer 2002b, 100). Winkelmannin ja 

Winkelmannin (1998) tutkimuksessa työttömien onnellisuus oli työllisiin verrattuna hiukan 

matalampi jo ennen työttömyyttä (7,3 verrattuna 7,6:een asteikolla 1-10). Silti onnellisuuden 

taso oli huomattavasti alhaisempi työttömäksi joutumisen jälkeen (5,6).

7.2 Yleinen taloustilanne

Korkea työttömyysaste vaikuttaa myös niiden ihmisten onnellisuuteen, jotka eivät ole 
työttöminä. Ensinnäkin heikon taloustilanteen suorat hyvinvointitappiot näkyvät sekä 

bruttokansantuotteen kasvun hidastumisena tai jopa laskuna. He ennakoivat kasvavan 

työttömyysasteen kasvattavan työttömyyskorvauksia ja veroja, mikä vähentää heidän 

tyytyväisyyttään. Myös heidän omien tulojensa kasvu saattaa hidastua. Toiseksi ihmiset 

kärsivät pelosta joutua työttömiksi. Erään tutkimuksen mukaan (Di Tella ym. 2003, 819) 

työtön kärsi työn menettämisestä 20-kertaisesti verrattuna työnsä säilyttäneeseen henkilöön. 

Kielteiset psykologiset vaikutukset olivat kuitenkin suuremmat kuin tulotason laskusta 

johtuneet vaikutukset, koska ne koskettivat suurempaa osaa ihmisistä.

Samassa tutkimuksessa kävi ilmi, että kattavat työttömyysavustukset lisäsivät sekä työttömien 

että työssäkäyvien hyvinvointia saman verran. Tutkijat arvelivat työttömyystuen antavan 

toivoa, mikäli työntekijät itse joutuvat tulevaisuudessa työttömiksi. He eivät löytäneet tukea 
väitteelle, että eurooppalaisen hyvinvointivaltion laaja tukijäijestelmä johtaa liian helppoon 

elämään ja sitä kautta vähentää työn tuottavuutta, (mt. 821-822)

Argumentti kattavaa tukijärjestelmää vastaan on, että se vähentää muuttoliikettä. 

Hyvinvointivaltio toimii vakuuttajana positiivisia ja negatiivisia shokkeja vastaan. Samalla se 

vähentää yksilöiden kannustimia muuttaa. Jos muuttoliikkeen avulla voidaan päästä 

tehokkaaseen ratkaisuun, se menetetään tulonsiirroilla. EU-maiden työvoiman huono 

liikkuvuus siitä saattaa johtua osittain siitä, että avokätinen hyvinvointivaltio syö yksityiset 

kannustimet.
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8 World Values Survey -aineiston tulokset

8.1 Onnellisuus ja tyytyväisyys elämään

8.1.1 Iso-Britannia

Taulukoissa 40 ja 41 (ks. liite 1) on onnellisuuden ja tyytyväisyyden jakautuminen kussakin 

otoksessa. Onnellisten osuudet Iso-Britanniassa laskivat vuodesta 1981. Yhdeksän vuoden 

aikana onnellisten osuus on vähentynyt ja onnettomien osuus noussut.

Iso-Britanniassa erittäin tyytyväisten osuus nousi hiukan 90-luvun puolivälissä, mutta laski 

sitten dramaattisesti vuosituhannen loppua kohti. Erittäin tyytymättömien osuus nousi hiukan 

viimeisen 20 vuoden aikana. Kuitenkin suurin osa otoksesta oli suhteellisen tyytyväinen 

omaan elämäänsä. Mitään selvää muutoskuviota ei voida keskivälin vastauksien 

jakautumisessa osoittaa. Tyytyväisyyden muutokset ovat samankaltaiset kuin onnellisuudessa 

tapahtuneet muutokset. Korrelaatio on kuitenkin melko matala, 0,48, joka on 

kaksisuuntaisessa testissä merkitsevä tasolla 0,01. Korrelaatiota vähentää osittain myös se, 

ettei onnellisuutta kysytty vuonna 1999.

8.1.2 Yhdysvallat

Yhdysvalloissa vuonna 1981 haastateltujen enemmistö tunsi itsensä melko onnelliseksi. 

Seuraavana tutkimusvuonna tulosten hajaantuminen oli lisääntynyt: sekä erittäin onnellisten 

että ei lainkaan onnellisten osuudet olivat kasvaneet ja melko onnellisten osuus oli 

pienentynyt. Vuonna 1995 onnellisuus oli selvästi lisääntynyt. Viimeinen haastattelu tehtiin 

vuosina 1999-2000, jolloin erittäin onnellisten osuus laski lähes vuoden 90 tasolle. Toisaalta 
myös onnettomaksi itsensä tunteneiden osuus jatkoi laskuaan. Kaiken kaikkiaan onnellisuus 

on lisääntynyt tutkimusaj anj akson aikana, mikä antaa aiheen olettaa, että onnellisuus on 

ainakin lyhyellä aikavälillä riippuvainen materiaalisesta hyvinvoinnista. Tulokset poikkeavat 

jonkin verran Blanchflowerin ja Oswaldin (2000, 16) saamista tuloksista.

Kuten Iso-Britanniassa, myös Yhdysvalloissa kaikkina vuosina yleisin vastaus oli arvosana 8, 

kun kysyttiin ihmisten tyytyväisyyttä omaan elämäänsä. Kaiken kaikkiaan otokseen poimitut 

ihmiset olivat melko tyytyväisiä omaan elämäänsä. Vuonna 1990 tyytyväisyys oli edelleen 

parantunut, sillä huonoimpien arvosanojen osuus vastauksista laskija parhaimpien osuus 

nousi. Tyytyväisyyden hajonta väheni hiukan, ja yleisimpien vastausten jäijestys säilyi
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muuttumattomana. Vuonna 1995 tyytyväisyys laski hieman, sillä huonoimpien arvosanojen 

osuudet nousivat ja parempien laskivat. Kuitenkin suurin osa otoksesta tunsi itsensä edelleen 

melko tyytyväiseksi. Viimeisessä tutkimuksessa tyytyväisyys oli noussut, vaikka korkeimman 

arvosanan osuus vastauksista oli vähentynyt. Tyytyväisten osuus kasvoi lievästi ja 

tyytymättömien osuus säilyi lähes ennallaan 20 vuoden aikana. Onnellisuuden ja 

tyytyväisyyden korrelaatio on vain 0,46, joka on kaksisuuntaisessa testissä merkitsevä tasolla 
0,01.

8.1.3 Suomi

Suomessa vuonna 1981 suurin osa otoksesta tunsi itsensä melko onnelliseksi. Vuoteen 1990 

mennessä onnellisuuden hajonta oli lisääntynyt samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa 

vastaavalla ajanjaksolla: sekä erittäin onnellisia että onnettomia oli enemmän. Vuonna 1996 

erittäin onnellisten osuus oli edelleen kasvanut. Onnettomaksi itsensä tunteneita oli 

vähemmän, koska molempien negatiivisten arvioiden joukko oli vähentynyt. Viimeisen aallon 

tutkimuksessa erittäin onnellisia oli jo lähes neljännes vastanneista, mutta melko onnellisten 

joukko oli hiukan vähentynyt. Yhä suurempi osa ihmisistä tunsi itsensä jälleen aiempaa 

onnettomammiksi. Aineiston perusteella viimeisen 20 vuoden aikana erittäin onnellisten 

osuus on tasaisesti lisääntynyt. Toisaalta myös onnettomia on selvästi enemmän kuin ennen. 

Vuosittain noin 6-10 % otoksesta ei kokenut itseään onnelliseksi (melko tai erittäin 

onnellinen), mikä on hiukan vähemmän kuin Elinkeinoelämän Valtuuskunnan tutkimuksessa 
(Torvi & Kiljunen 2005, 53).

Vuonna 1981 Suomessa yli kolmasosa tutkimukseen osallistuneista ilmoitti olevansa 

elämäänsä tyytyväinen arvosanalla 8. Vähintään melko tyytyväisiä (arvosanat 7-10) oli lähes 

87 % osallistuneista. Seuraavassa aallossa tyytymättömien osuudet (arvosanat 1-6) olivat 

nousseet ja tyytyväisten osuudet laskeneet. Vastaukset näyttävät painottuvan ääripäihin, sillä 

erittäin tyytyväisten osuus oli noussut. Vuonna 1996 vastausten jakauma kaventui edelliseen 

tutkimusvuoteen verrattuna, kun taas vuonna 2000 polarisoituminen jatkui. Suomessa 

tyytyväisyyden ja onnellisuuden muutokset näyttävät hyvin samanlaisilta, vaikka muuttujien 

keskinäinen korrelaatio on vain 0,52. Se on kaksisuuntaisessa testissä merkitsevä tasolla 0,01. 

Aineiston perusteella onnellisuus ja tyytyväisyys elämään eivät näytä olevan sama asia.
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8.2 Onnellisuus ja sukupuoli

8.2.1 Iso-Britannia

Vuonna 1981 naiset olivat miehiä onnellisempia. Vuoteen 1995 mennessä erittäin onnellisten 

naisten osuus oli vähentynyt vain hieman, kun taas miesten kohdalla laskua oli enemmän. 

Melko onnellisten miesten osuus oli noussut hiukan, mutta pääosin nousu johtui erittäin 

onnellisten vastausten vähentymisestä. Melko onnellisten naisten osuus oli puolestaan 

edellisen kyselyn tasolla. Myös ei lainkaan onnelliseksi itsensä tuntevien osuus lisääntyi 

edelliseen mittaukseen verrattuna, naisten osuus enemmän kuin miesten.

Vuonna 1999 onnellisuuskysymystä ei esitetty, mutta tarkastelen tyytyväisyyttä elämään sen 

sijaan. Tässä vertailussa miesten vastaukset ovat painottuneet parhaimpiin numeroihin, kun 

taas naisten vastauksissa on hiukan suurempi hajonta. Kuitenkin sekä erittäin tyytyväisiä että 

erittäin tyytymättömiä naisia oli miehiä enemmän. Molempien ryhmien mediaanivastaus oli 
arvosana 8. Kaiken kaikkiaan molempien sukupuolten vastaukset ovat hyvin samankaltaiset, 

eikä mitään suurempia johtopäätöksiä voi sukupuolten välisistä onnellisuuseroista tehdä.

8.2.2 Yhdysvallat

Onnellisuuden jakautuminen sukupuolittain oli melko tasainen. Ensimmäisenä vuonna 

naisissa oli enemmän sekä erittäin onnellisia että ei lainkaan onnellisia. Seuraavana 

tutkimusvuonna 1990 vastaukset lisääntyivät asteikon ääripäissä molempien sukupuolten 

kohdalla. Vuonna 1995 onnellisia miehiä oli suhteellisesti enemmän kuin naisia, koska 

vähäistä onnellisuutta tunteneita naisia oli miehiä enemmän ja ei kovin onnellisia naisia jopa 

kymmenkertaisesti. Viimeisessä tutkimusvaiheessa miesten onnellisuus laski enemmän kuin 

naisten. Sekä Blanchflower ja Oswald (2000, 17) että Headey ja Wooden (2004, 28) ovat 

todenneet, että naiset ovat miehiä onnellisempia.

8.2.3 Suomi

Vuonna 1981 ei kysytty vastaajien sukupuolta. Vuonna 1990 naiset tunsivat itsensä jonkin 

verran miehiä onnellisemmiksi. Seuraavana tutkimusvuonna 1996 erittäin onnellisten osuus 

oli molempien sukupuolten osalta noussut. Toisaalta naiset kokivat itsensä miehiä useammin 

ei lainkaan onnellisiksi. Uuden vuosituhannen alussa erittäin onnellisten miesten osuus jatkoi 

kasvuaan, mutta erittäin onnellisten naisten osuus vähentyi. Melko onnellisten määrä väheni

29



molemmissa ryhmissä. Ei kovin onnellisten osuus myös kasvoi, mutta ei lainkaan onnellisten 

määrä pysyi suhteellisen vakaana. Suomessa naiset eivät suinkaan ole miehiä onnellisempia, 
kuten monissa muissa länsimaissa.

8.3 Onnellisuus ja työtilanne

8.3.1 Iso-Britannia

Taulukossa 42 (ks. liite 1) ovat otosten jakaumat työtilanteen mukaan. Vuonna 1981 Iso- 

Britannian otoksessa vajaat 45 % ilmoitti työskentelevänsä viikossa 30 tuntia tai enemmän. 

Heidän osuutensa laski tutkimusten aikana. Toiseksi eniten vuonna 1981 oli kotirouvia, ja 

heidänkin osuutensa oli vähentynyt vuoteen 1999 mennessä. Työttömien ja opiskelijoiden 

osuudet laskivat vuoden 1990 otoksessa, mutta nousivat uudelleen 90-luvun lopussa. Osa- 

aikaisten työntekijöiden osuus vastaavasti nousi 20 vuoden aikana. Vuoden 1995 
tutkimuksessa ei kysytty työtilannetta.

Kuvissa 8-10 havaitaan selvästi työtilanteen vaikutus onnellisuuteen. Vuonna 1981 vain 
yrittäjät ja opiskelijat olivat kokopäivätyöntekijöitä onnellisempia. Yli 30 tuntia viikossa 

työskentelevistä vain alle kolme prosenttia oli ei kovin onnellinen eikä yksikään ollut ei 

lainkaan onnellinen. Vuoteen 1999 mennessä heidän onnellisuutensa oli laskenut selvästi, 

koska jopa 10 % ei ollut kovinkaan tyytyväinen elämäänsä (arvosanat 1-6). Erittäin 

onnellisten osa-aikatyöntekijöiden osuus laski runsaat neljä prosenttiyksikköä vuodesta 1981 

vuoteen 1990 mennessä. Yhä suurempi osuus myös ilmoitti olevansa ei kovin onnellinen tai ei 
lainkaan onnellinen.

Opiskelijoiden onnellisuus heikkeni vuosien 1981 ja 1990 välillä kaikkein eniten. Jopa lähes 

yhdeksän prosenttia ilmoitti olevansa ei lainkaan onnellinen vuonna 1990, kun ensimmäisessä 

kyselyssä vastaava luku oli kaksi prosenttia. Kuitenkin suurin osa on vähintään melko 

onnellinen. Vuonna 1999 opiskelijoiden joukossa oli kaikkein vähiten elämäänsä 

tyytymättömiä henkilöitä. Työttömät olivat vuonna 1981 kaikkein onnettomin ryhmä. Silti 

heistäkin suurin osa tunsi itsensä vähintään melko onnelliseksi. Viimeisessä tutkimusaallossa 

keskinkertaiseksi oman tyytyväisyytensä kuitenkin arvioi suurempi osa työttömistä kuin 
vakituisesti työssäkäyvistä.
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Kuva 8 Onnellisuus työtilanteittain, Iso-Britannia 1981
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Kuva 9 Onnellisuus työtilanteittain, Iso-Britannia 1990
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Kuva 10 Tyytyväisyys elämään työtilanteittain, Iso-Britannia 1999

Tyytyväisyys elämään työtilanteittain

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Iso-Britannia 1999
0 tyytyväinen
□ 9 
08
07
06
■ 5
■ 4
ПЗ
□ 2
0 tyytymätön

8.3.2 Yhdysvallat

Vuonna 1981 suurin osa otokseen poimituista oli töissä vähintään 30 tuntia viikossa. Heidän 

osuutensa oli alimmillaan vuonna 1995 ja korkeimmillaan vuonna 2000. Seuraavaksi eniten 

vuonna 1981 oli kotiäitejä, kuten myös Iso-Britanniassa samana vuonna. Heidän osuutensa 

puolestaan vähentyi vuoteen 2000 saakka. Työttömien osuus otoksesta noudatteli melko 

hyvin Yhdysvaltojen tilastoitua työttömyysastetta vuosina 1981-1995 (U.S. Department of 
Labor 2005). Työttömien osuus laski vuonna 1990, josta se lähti jälleen nousuun. Viimeisessä 

tutkimusaallossa työttömät ovat hieman yliedustettuina verrattuna koko maan lukuihin. 

Vuoteen 1995 saakka eläkeläisten osuus oli lisääntynyt, mutta vuoden 2000 tutkimuksessa 

heitä oli vähemmän. Yrittäjien osuus nousi tasaisesti jokaisessa aallossa.

Kuvissa 11-14 näkyy onnellisuuden jakautuminen työtilanteen mukaan. Vuonna 1981 

onnellisuus oli melko selvästi riippuvainen vastaajien työtilanteesta. Yli 30 tuntia viikossa 

työskennelleet olivat suhteellisesti onnellisempia kuin työttömät. Vuoteen 1990 mennessä 

molemmissa ryhmissä oli enemmän erittäin onnellisia ja ei lainkaan onnellisia. Erittäin 

onnellisten kokopäivätyöntekijöiden osuus lisääntyi vuoteen 1999 saakka, jolloin heidän 

osuutensa väheni. Vastausten hajaantuminen jatkui työttömien kohdalla vuonna 1995. 

Viimeisessä tutkimuksessa työttömien arviot lähestyivät toisiaan, kun ääripäiden osuudet 

vähentyivät ja melko onnellisten osuus lisääntyi.
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Kotiäitien onnellisuus oli jokaisena tutkimusvuonna melko korkea. Yrittäjien ryhmän 

vastauksissa oli vuonna 1981 pienin hajonta. Heidän onnellisuutensa laski selvästi 90-luvun 

alussa, kun taas seuraavassa mittauksessa yrittäjät olivat onnellisin ryhmä. Opiskelijoiden 

onnellisuus lisääntyi muina tutkimusvuosina paitsi vuonna 1995.

Kuva 11 Onnellisuus työtilanteittain, Yhdysvallat 1981
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Kuva 12 Onnellisuus työtilanteitta™, Yhdysvallat 1990
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Kuva 13 Onnellisuus työtilanteitta™, Yhdysvallat 1995
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Kuva 14 Onnellisuus työtilanteittain, Yhdysvallat 2000
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8.3.3 Suomi

Vuosina 1981 ja 1990 suurin osa vastanneista oli kokopäivätyöntekijöitä. Vuoteen 1996 

mennessä heidän osuutensa oli vähentynyt voimakkaasti, kun taas muiden ryhmien osuudet 

olivat kasvaneet. Tilastokeskuksen (2003) mukaan Suomen työttömyysaste oli vuonna 1996 

14,7 %, joten otos kuvaa siltä osin erittäin hyvin koko maata. Iso-Britannian tuloksista 

poiketen Suomessa oli vähemmän sekä kotiäitejä että työttömiä. Koska puuttuvia vastauksia 

oli paljon vuonna 1981, tuloksia ei voida yleistää koskemaan muita kuin haastateltuja 

henkilöitä.

Viimeisessä tutkimusaallossa vuonna 2000 yli 30 tuntia viikossa työskennelleiden osuus oli 

lähes ennallaan. Osa-aikaisia, kotiäitejä ja työttömiä oli aiempaa vähemmän, työttömien osuus 

oli laskenut 8,7 prosenttiin. Suomen keskimääräinen työttömyysaste oli samana vuonna 9,8 % 

(Tilastokeskus 2005). Eläkeläisiä oli hieman aikaisempaa enemmän, vaikka eläkeiässä 

olevien haastateltavien määrä oli laskenut. Näyttää siis siltä, että entistä nuoremmat olisivat 

jääneet eläkkeelle.

Kuvien 15-18 perusteella tutkimusjakson aikana kotiäitien onnellisuudessa ei ole ollut kovin 

suuria muutoksia, vaan se pysyi tasaisen korkeana. Ainoastaan vuonna 1990 vastausten 

hajonta kasvoi hieman. Myös eläkeläisten ja kokopäivätyöntekijöiden onnellisuus laski 

vuoden 1990 tutkimuksessa. Kokopäivätyöntekijöiden onnellisuus lisääntyi jälleen vuonna 

1996. Viimeisenä vuonna sekä erittäin onnellisia että ei kovin onnellisia oli aiempaa 

enemmän.
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Työttömien onnellisuus vastaavasti lisääntyi vuodesta 1981 vuoteen 1990, mutta laski taas 

vuonna 1996. Viimeisessä tutkimuksessa työttömien onnellisuus nousi hieman asteikon 

yläpäässä, mutta myös onnettomia oli aikaisempaa enemmän. Vastausten polarisoituminen 

vuonna 1990 näkyi opiskelijoiden ryhmässä. Vuonna 2000 erittäin onnellisten opiskelijoiden 

osuus romahti 14 prosenttiyksikköä, ja se osuus jakaantui melko onnellisten ja ei kovin 
onnellisten ryhmien kesken.

Kuva 15 Onnellisuus työtilanteittain, Suomi 1981
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Kuva 16 Onnellisuus työtilanteittain, Suomi 1990
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Kuva 17 Onnellisuus työtilanteittain, Suomi 1996
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Kuva 18 Onnellisuus työtilanteittain, Suomi 2000
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Onnettomimmat työttömät löytyivät Suomesta vuonna 1981. Samana vuonna Suomen 

eläkeläisissä oli erittäin onnellisia vähiten ja ei kovin onnellisia eniten verrattuna muihin 
maihin. Kokopäivätyöntekijät olivat kaikkina vuosina Suomessa onnettomampia verrattuna 

Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan. Vuonna 1990 työttömissä oli vähiten ei lainkaan 

onnellisia, mutta toisaalta vähiten myös erittäin onnellisia. Opiskelijoiden onnellisuus oli 

Suomessa 90-luvun alussa korkeampi kuin Iso-Britanniassa, mutta matalampi kuin 

Yhdysvalloissa. Sekä kolmannessa että neljännessä tutkimuksessa Suomen työttömät olivat 

jälleen onnettomampia verrattuna Yhdysvaltoihin. Kaiken kaikkiaan Yhdysvalloissa oli 

vuonna 2000 jokaisessa ryhmässä enemmän erittäin onnellisia kuin Suomessa. Kun lasketaan 

onnellisuuden keskiarvo koko 20 vuoden ajanjaksolta, se oli Suomessa 3,13, Yhdysvalloissa 

3,33 ja Iso-Britanniassa 3,29. Yli 30 tuntia viikossa työskentelevillä se oli Suomessa 3,14 ja
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Yhdysvalloissa 3,33. Vastaavat luvut työttömien kohdalla olivat 2,96 ja 3,20. Tulosten 

mukaan Yhdysvalloissa työttömät olivat keskimäärin suomalaisia työtätekeviä onnellisempia. 

Seuraavaksi perehdyn tarkemmin tulotason onnellisuusvaikutuksiin ja selvitän, voivatko erot 

perheiden nettotuloissa selittää myös onnellisuuseroja.

8.4 Onnellisuus ja tulotaso

8.4.1 Iso-Britannia

Haastateltavilta kysyttiin, mihin tuloluokkaan heidän taloutensa kuuluu, kun mukaan 

lasketaan perheen kaikki ansiotulot, eläkkeet ja muut tulot siten, että niistä on ensin 

vähennetty verot ja muut vähennykset (nettotulot). Taulukossa 19 näkyy käytetty 

tuloasteikko. Vuoden 1981, 1995 ja 1999 tutkimusten puntamääräisistä tuloluokista ei ole 

saatavilla dokumentaatiota. Koska tulot on tarkoitettu luokiteltaviksi desiileittäin, luokittelusta 

kuitenkin näkee mihin tulodesiiliin vastaajan kotitalous kuuluu, vaikka tarkkaa tietoa 

rahamääristä ei aineistossa olekaan.

Taulukko 19 Vuosittainen perheen nettotulo, Iso-Britannia

tuloluokat Vuosi 1990
1 Alle 2 600 puntaa
2 2 600-3 499
3 3 500-5 999
4 5 500-7 999
5 8 000-10 499
6 10 500-12 499
7 13 000-14 999
8 15 000-17 999
9 18 000-21 999
10 yli 22 000 puntaa

Otosten jakautuminen tuloluokittain näkyy kuvassa 20. Pystyakselilla on vastaajien 

prosentuaalinen jakautuminen tuloluokkiin, jotka ovat vaaka-akselilla pienimmästä 

suurimpaan. On hyvä huomata, että pystyakselien skaala vaihtelee eri vuosina. Vuonna 1981 

otoksessa oli eniten ihmisiä, joiden perheen vuositulot kuuluivat toiseksi ylimpään luokkaan. 

Vähiten ansainneita oli 1,9 % vastanneista. Vastaus puuttui 43 %:lta, joten tulokset eivät 

edusta koko maata. Seuraavana vuonna 26 % jätti vastaamatta. Vuoteen 1999 mennessä 

suurimman tuloluokan osuus vastauksista oli vähentynyt huomattavasti. Vastaus puuttui 12,8 

%:lta ja 18,6 % vastaajista ei osannut luokitella itseään mihinkään luokkaan. Muuten 

vastauksien silmämääräinen jakautuminen tuloluokkien kesken vaikuttaa edellisiä 

tutkimusvuosia realistisemmalta. Se muistuttaa paremmin koko maan tulojen jakaumaa, jossa

38



yleensä painottuvat keskimmäiset tulotasot. Iso-Britanniassa tuloerot ovat perinteisesti olleet 

isot, ja vaikka suurituloisia on maan väestössä suhteellisesti enemmän kuin esimerkiksi 

Suomessa, keskituloisia on kuitenkin eniten (Tilastokeskus 2004).

Kuva 20 Otosten jakautuminen tuloluokkiin, Iso-Britannia

1981 1990 1999
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Kuvissa 21 ja 22 on onnellisuuden ja kuvassa 23 tyytyväisyyden jakautuminen tulo luokittain. 

Tarkastelen jälleen tyytyväisyyden jakautumista tuloluokittain vuoden 1999 osalta, koska 

onnellisuutta ei sinä vuonna kysytty. Vuosina 1981 ja 1990 ylimmissä tuloluokissa onnellisia 

oli keskimäärin enemmän kuin alimmissa tuloluokissa. Kokonaisvaltainen onnellisuuden 

vähentyminen näkyi ei lainkaan onnellisten ja ei kovin onnellisten vastausten lisääntymisenä. 
Vuonna 1999 ylimmässä tuloluokassa kaikki vastanneet arvioivat oman tyytyväisyytensä 

toiseksi alhaisimmalla arvosanalla. Toisaalta alhaisen vastausprosentin vuoksi tulokseen pitää 
suhtautua varauksella, eikä sitä voi yleistää koko maata koskevaksi. Keskimäärin 

suurempituloisten kotitalouksien edustajat ilmoittivat olevansa tyytyväisempiä omaan 

elämäänsä kuin matalatuloisten edustajat. Liikuttaessa kohti korkeampia tuloluokkia 

vastausten 8-10 osuus nousija vastausten 1-6 osuus laski. Poikkeuksena olivat kuitenkin 
kaksi korkeinta tuloluokkaa.
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Kuva 21 Onnellisuus tuloluokitta™, Iso-Britannia 1981
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Kuva 22 Onnellisuus tuloluokitta™, Iso-Britannia 1990
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Kuva 23 Tyytyväisyys elämään tuloluokittain, Iso-Britannia 1999
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8.4.2 Yhdysvallat

Taulukossa 24 ovat Yhdysvalloissa käytetyt tuloasteikot niiltä vuosilta, joilta dokumentaatio 
oli saatavissa. Vuonna 90 asteikko oli poikkeuksellinen, mutta aineistosta ei käy ilmi, mistä se 

johtuu. Kolme ylintä luokkaa on todennäköisesti lisätty haastatteluiden jälkeen, ja osa 

vastauksista sijoitettu niihin.

Taulukko 24 Vuosittainen perheen nettotulo, Yhdysvallat

tuloluokat Vuosi 1990 1995 2000
1 Alle 10 000 dollaria Alle 4 999 dollaria Alle 12 500 dollaria
2 10 000-14 999 5 000-9 999 12 501-20 000
3 15 000-19 999 10 000-14 999 20 001-27 500
4 20 000-29 999 15 000-19 999 27 501-35 000
5 30 000-39 999 20 000-24 999 35 001-42 500
6 40 000-49 999 25 000-29 999 42 501-50 000
7 50 000 dollaria tai enemmän 30 000-39 999 50 001-62 500
8 (14 tapausta) 50 000-60 000 40 000-49 999 62 501-75 000
9 (11 tapausta) 60 000-70 000 50 000-74 999 75 001-100 000
10 (8 tapausta)

Yli 70 000 dollaria
Yli 75 000 dollaria Yli 100 000 dollaria

Kuvassa 25 näkyy kuinka monta prosenttia otoksista kuuluu kuhunkin tuloluokkaan. Myös 

Yhdysvalloissa suurin osa vastauksista sijoittui ylimpään luokkaan vuonna 1981. Vastaus 

puuttui 17,4 %:lta haastateltavista. Vastausten jakautuminen muuttui täysin seuraavana 

tutkimusvuonna, jolloin kolmessa ylimmässä tuloluokassa oli enää alle kaksi prosenttia 

vastauksista. Vuonna 1990 vastaus puuttui 7,8 %:lta ja vuonna 1995 10,6 %:lta. Vastausten 

sijoittuminen diagrammiin vuonna 2000 noudattaa melko hyvin normaalijakaumaa, mikä on
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mielekästä koko maan tilannetta ajatellen. Viimeisessä tutkimuksessa 6 % haastatelluista jätti 

vastaamatta. Osuuksien muutokset voivat johtua tuloasteikon muutoksista eivätkä 

kotitalouden nettotuloissa tapahtuneista muutoksista.

Kuva 25 Otosten jakautuminen tuloluokkiin, Yhdysvallat
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Seuraavissa kuvissa (26-29) on onnellisuuden jakautuminen tuloluokittain eri vuosina. 

Vuonna 1981 onnellisuuden erot eri tuloluokkien välillä eivät olleet kovin suuret, vaikka 

onnettomaksi itsensä tunteneita oli ylemmissä tuloluokissa hiukan vähemmän kuin 

alemmissa. Vuodesta 1990 lähtien erot ovat tulleet selvemmin esille. Erittäin onnellisten 

osuus kasvoi, kun siirryttiin kohti ylimpiä tuloluokkia. Samalla onnettomaksi itsensä 
tuntevien osuus väheni. Kahdessakymmenessä vuodessa onnellisuus on lisääntynyt. 

Tuloksissa vaikuttaa se, että tuloluokkien rahamääräiset arvot ovat muuttuneet tutkimusten
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välillä, joten luokkia ei voi verrata toisiinsa täysin yksiselitteisesti. Toisaalta vuoden 1981 

haastattelussa suurin osa kuului ylimpään tuloluokkaan, mutta luokkien välisessä 

onnellisuudessa ei juuri ollut eroja. Myöhempien tutkimustulosten perusteella voisi olettaa, 

että myös vuonna 1981 onnellisuus on korreloitunut positiivisesti tulojen kanssa. Koska 

asteikko oli vuonna 1981 otokselle alimitoitettu, osa keskituloisistakin on ylimmässä 

tuloluokassa tasoittaen onnellisuuden eroja.

Kuva 26 Onnellisuus tuloluokittain, Yhdysvallat 1981

Onnellisuus tuloluokittain 
Yhdysvallat 1981
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Kuva 27 Onnellisuus tuloluokittain, Yhdysvallat 1990
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Kuva 28 Onnellisuus tuloluokitta™, Yhdysvallat 1995
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Kuva 29 Onnellisuus tuloluokittain, Yhdysvallat 2000

Onnellisuus tuloluokittain 
Yhdysvallat 2000

8.4.3 Suomi

Taulukossa 30 ovat Suomessa käytetyt tuloasteikot. Vuonna 1981 ei kysytty perheen 

nettotuloista. Kuvassa 31 näkyvät otosten jakaumat tuloluokittain. Tulosten perusteella 

vuonna 1990 noin 71 % haastatelluista kuului perheeseen, jossa käytettävissä olevat tulot 

olivat vähintään 102 000 markkaa vuodessa. Markkamääräinen luku kuulostaa uskottavalta, 

mutta desiilien jakautuminen ei. Vaikuttaa siltä, että tuloasteikko oli liian alhainen ja siksi 

ylimmät tuloluokat painottuivat otoksessa enemmän. Vastaus puuttui vain 0,3 %:lta. Vuonna 

1996 tulojen jakauma on lähes päinvastainen. Vain alle kolme prosenttia ilmoitti perheensä 

tulojen olleen ylimmän desiilin luokassa. Alimpaan desiiliin ilmoitti kuuluvansa 17,7 %.
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Vertailun vuoksi Suomessa työttömyysprosentti oli samana vuonna 14,6 (Tilastokeskus 

2005). Joko otos ei edusta koko maata, tai kotitalouden tulot eivät ole lisääntyneet odotetulla 

kasvu-uralla. Kysymykseen jätti vastaamatta 7,5 %. Ei ole selvää, kuinka paljon muutos 

johtui viimeisessä aallossa erilaisesta asteikosta tai tulojen kasvusta. Vastaus puuttui 11 %:lta.

Taulukko 30 Vuosittainen perheen nettotulo, Suomi

tuloluokat Vuosi 1990 1996 2000
1 Alle 36 000 mk Alle 60 000 mk Alle 40 000 mk
2 36 000-48 000 60 001-90 000 40 000-60 000
3 48 000-60 000 90 001-120 000 60 000-80 000
4 60 000-72 000 120 001-150 000 80 000-110 000
5 72 000-84 000 150 001-180 000 110 000-150 000
6 84 000-102 000 180 001-210 000 150 000-180 000
7 102 000-120 000 210 001-240 000 180 000-210 000
8 120 000-150 000 240 001-270 000 210 000-250 000
9 150 000-200 000 270 001-300 000 250 000-300 000
10 Yli 200 000 mk Yli 300 000 mk Yli 300 000 mk

Kuva 31 Otosten jakautuminen tuloluokkiin, Suomi
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Vuonna 1990 ei lainkaan onnellisia oli enemmän alemmissa kuin ylimmissä tuloluokissa, 

mikä näkyy kuvassa 32. Melko onnellisten osuus kasvoi jonkin verran siirryttäessä kohti 

paremmin ansaitsevia kotitalouksia. Sitä vastoin erittäin onnellisten osuus laski mitä 

suurempaan tuloluokkaan vastaajan kotitalous kuului. Verrattuna Yhdysvaltojen ja Iso- 

Britannian aineistoon onnellisuus ei riipu tuloista läheskään yhtä selvästi. Kahdessa 

viimeisessä aallossa onnellisuus näytti selvästi lisääntyvän tulojen kasvaessa. Kuvassa 33 

näkyy onnellisuuden jakautuminen tuloluokittain vuonna 1996. Silloin tulokset olivat 

suhteessa hyvin samankaltaiset kuin Yhdysvalloissa. Kuvassa 34, vuonna 2000, onnellisuuden 

riippuvaisuus tulotasosta korostuu Suomessa jopa hieman enemmän kuin Yhdysvaltojen
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otoksessa. Erittäin onnellisten osuus kasvoi enemmän kuin onnettomien osuudet vähenivät. 

Yhdysvalloissa sen sijaan erittäin onnellisten osuus oli melko tasainen eri tuloluokkien 

välillä, mutta ei kovin ja ei lainkaan onnellisten osuudet olivat pienemmät ylemmissä 

tuloluokissa.

Kuva 32 Onnellisuus tuloluokitta™, Suomi 1990
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Kuva 33 Onnellisuus tuloluokitta™, Suomi 1996
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Kuva 34 Onnellisuus tuloluokittain, Suomi 2000
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9 Onnellisuuden ja tyytyväisyyden regressio

9.1 Yleistä

Testasin järjestetyn logistisen regressioanalyysin (ordered logit regression) avulla eri 
muuttujien vaikutusta onnellisuuteen ja elämän tyydyttävyyteen. Mallina oli ns. polytomous 

universal model (PLUM), joka soveltuu järjestysasteikolla mitattaville muuttujille. Mallin 
sisällä varsinainen funktio oli logaritminen, joka on yleinen vastaavissa regressioanalyyseissa 

(vrt. Blanchflower & Oswald 2000; Böckerman & Ilmakunnas 2005). Selittävinä muuttujina 

käytin kyselyvuotta, vastaajan työtilannetta, terveydentilaa, siviilisäätyä, tuloluokkaa ja 

tyytyväisyyttä rahatilanteeseen. Funktio oli muotoa

In
Рг(Г<у)Л 
Pr(r > j).

= <Xj - \ßxXn + ßlXi2 + - + ßpxip ]’ j°SSa

a j on j. kategorian kynnysarvo tai leikkauspiste (threshold)

p on regressiokerrointen lukumäärä

Xj i.. .Xjp ovat ennustettuj a arvoj a i. tapaukselle

ß\... ßp ovat regressiokertoimet

Vertailuryhmänä olivat henkilöt, joiden terveydentila ja tyytyväisyys taloudelliseen 

tilanteeseen olivat korkeimmat, joiden perheen nettotulot sijoittuivat korkeimpaan 

tuloluokkaan, jotka olivat töissä yli 30 tuntia viikossa, ja jotka olivat naimisissa.
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Kyselyvuoden kohdalla tuloksia verrattiin vuosiin 1999-2000. Vastaajat, joilla oli puuttuvia 

havaintoja jossakin muuttujassa on jätetty pois mallista. Koska tiettyjä kysymyksiä ei esitetty 

kaikissa maissa joka vuonna, Iso-Britanniassa vuosien 1995 ja 1999 vastauksia ei ole 

huomioitu testissä ja vertailukohteena käytettiin sen sijaan vuotta 1990. Suomen osalta 

vuosien 1981 ja 1990 vastauksia ei huomioitu. Puuttuvat vastaukset vähentävät näiden maiden 

kohdalla jonkin verran tulosten yleistettävyyttä. Tulos kertoo, lisääkö eksogeeninen muuttuja 

selitettävän muuttujan todennäköisyyttä olla korkeammassa kategoriassa. Se ei siis suoraan 

anna vastausta kuinka paljon onnellisuus kasvaa tai vähenee absoluuttisesti, jos esimerkiksi 

vastaajan terveydentila kohentuu. Yhtälön q ovat leikkauspisteitä tai kynnysarvoja, jotka 

kertovat todennäköisyyden olla korkeintaan kategoriassa j suhteessa todennäköisyyteen olla 

korkeammassa kategoriassa, kun kaikki eksogeeniset muuttujat ovat nollia. Selittävien 

muuttujien vaikutukset, ßpxip , vähennetään leikkauspisteistä, jotta positiiviset kertoimet

kuvaavat lisääntynyttä todennäköisyyttä sille, että muuttujan vaikutus on positiivinen. 

Regressiokertoimet näkyvät taulukossa 35.

Nollahypoteesi on, että eksogeenisilla muuttujilla ei ole vaikutusta onnellisuuteen. Jos se 

voidaan tulosten perusteella hylätä, kyseisellä muuttujalla on vaikutusta onnellisuuteen, eli 

hypoteesi H] pitää paikkansa. Nollahypoteesi voidaan hylätä, jos Waldin testisuureen arvo Z 
kertoo riittävän suuresta merkitsevyydestä. Waldin testi vastaa OLS-regression t-testiä, ja 

arvot ovat taulukossa 35 regressiokerrointen jälkeen suluissa.

Mallissa saattaa esiintyä multikollineaarisuutta jonkin verran, koska selittävät muuttujat 

korreloivat toistensa kanssa. Korrelaatiot olivat kuitenkin valittujen muuttujien välillä pieniä 

ja kyseiset muuttujat selittivät parhaiten onnellisuuden kokemista. Regressioanalyysin 

tulokset ovat taulukossa 35. Kunkin kertoimen alapuolella oleva luku kertoo 

merkitsevyydestä 1 %, 5 % tai 10 %:n tasolla kaksisuuntaisessa testissä. Muuttujat, jotka 

olivat testissä vertailukohtina, on merkitty taulukkoon koodilla 0(a). Selityskerroin on 

taulukon alimmalla rivillä, ja se on jokaisessa testissä melko pieni. Vaikka selitysaste on 

hyvin pieni, malli voi olla silti hyvä, eivätkä estimaatit ole harhaisia. Kuten Van Praag ja 

Ferrer-i-Carbonell (2004, 16-22) ovat todenneet, vastaavissa kyselyissä, joissa odotuksiin 

liittyvän virhetermin rooli on suuri, selitysaste on pieni. Kaikkien mahdollisten selittävien 

muuttujien sisällyttäminen testiin on mahdotonta, joten virhetermi edustaa myös poisjätettyjä 

muuttujia. Myös yksilöllisiä, psykologisia tekijöitä on vaikea havaita ja mitata tarkasti.
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Otoksen heterogeenisuus vaikeuttaa mallin sovittamista, eikä tutkijoiden mukaan ole 

epätavallista saada selityskertoimen arvoksi jopa alle 0,10.
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9.2 Tulokset

Kaikissa kolmessa maassa onnellisuuteen ja elämän tyydyttävyyteen vaikuttivat sekä 

terveystilanne että vastaajien tyytyväisyys omaan taloudelliseen tilanteeseen. Iso-Britanniassa 

ja Yhdysvalloissa henkilö, jonka terveydentila oli hyvä, oli todennäköisemmin onnellinen 

kuin onneton. Suomessa todennäköisyys olla onnellinen oli vielä suurempi. Kaikissa maissa 

hyvän terveydentilan ja elämää kohtaan koetun tyytyväisyyden yhteys oli selvä, mutta 

todennäköisyys oli hieman pienempi kuin onnellisuuden kohdalla. Tyytyväisyys 

taloudelliseen tilanteeseen lisäsi todennäköisyyttä olla sekä onnellinen että tyytyväinen 

elämään. Yhdysvalloissa todennäköisyydet olivat korkeimmat, tosin suuria eroja maiden 

välillä ei ollut. Suomessa onnellisuuden kohdalla todennäköisyys oli pienin.

Vain Suomessa todennäköisyys olla onnellinen lisääntyi lievästi, mitä ylempään tuloluokkaan 
vastaaja kuului. Muissa maissa vaikutus oli päinvastainen. Tosin tuloksia ei voi yleistää, 

koska tulotason vaikutus onnellisuuteen ei ollut missään maassa merkitsevä. Ainoa 

merkitsevä tulos saatiin Iso-Britanniassa, jossa tyytyväisyys elämään todennäköisemmin 

laski, kun vastaajan perheen nettotulot kasvoivat.

Iso-Britanniassa ihmiset olivat tyytyväisiä elämäänsä todennäköisemmin vuonna 1981 kuin 
vuonna 1990. Yhdysvalloissa ihmiset olivat vuosina 1981 ja 1990 todennäköisemmin 

onnettomampia ja vuonna 1995 todennäköisemmin onnellisempia verrattuna vuoteen 2000. 

Suomessa onnellisuus oli vuonna 1996 todennäköisemmin matalampi kuin vuonna 2000. 

Myös keskiarvot vahvistavat saman asian. Taulukossa 36 on kaikkien maiden, koko otosten 

keskiarvot onnellisuudesta ja elämän tyydyttävyydestä. Regressiossa on yksi 

keskiarvotilastosta poikkeava kohta, nimittäin tyytyväisyys elämään oli Yhdysvalloissa 

vuonna 1990 korkeimmillaan, vaikka regression tulos näyttää päinvastaista. Mahdollisesti 

poisjätettyjen vastaajien vaikutus näkyy tässä kohdassa lisäten todennäköisyyttä olla 

tyytymätön elämään.

Taulukko 36 Onnellisuuden keskiarvot maittain ja vuosittain

Vuosi Iso-Britannia Yhdysvallat Suomi
Onnellisuus Tyytyväisyys

elämään
Onnellisuus Tyytyväisyys

elämään
Onnellisuus Tyytyväisyys

elämään
1981 3,34 7.57 3,23 7,66 3,10 7,91
1990 3,28 7,49 3,28 7,73 3,09 7,68
1995-1996 3,21 7,46 3,40 7,67 3,14 7,78
1999-2000 - 7,40 3,33 7,66 3.14 7,87
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Yhdysvalloissa ja Suomessa naimisissa olevat henkilöt olivat todennäköisemmin onnellisia ja 

tyytyväisiä kuin avioliiton kaltaisessa parisuhteessa eläneet. Sen sijaan Iso-Britanniassa 

vaikutus oli päinvastainen. Suurta eroa muuttujien välillä suhteessa hyvinvointiin ei ollut, 

koska ainoastaan Yhdysvalloissa tulos oli merkitsevä. Sekä eron että asumuseron kielteinen 

vaikutus hyvinvointiin oli jokaisessa maassa hyvin selvä. Varsinkin asumusero lisäsi 

merkitsevästi todennäköisyyttä olla hyvin onneton, mikä korostui erityisesti Suomessa. Tulos 

vastaa aikaisempien tutkimusten tuloksia (vrt. Blanchflower & Oswald 2000, 25-30). Leskenä 

eläminen laski sekä todennäköisyyttä olla onnellinen että tyytyväinen kaikissa maissa, tosin 

Suomessa tulos ei ollut merkitsevä. Myös naimaton vastaaja oli kaikissa maissa 

todennäköisemmin onneton kuin onnellinen.

Työn suhteen tulokset ovat hyvin mielenkiintoiset, eikä selvää kuviota löydy eri maiden 

välillä. Iso-Britanniassa eläkeläiset, kotiäidit ja yrittäjät olivat todennäköisemmin sekä 

onnellisempia että tyytyväisempiä elämäänsä kuin kokopäivätyöntekijät. Myös osa- 

aikatyöntekijät, opiskelijat ja työttömät olivat onnellisia todennäköisemmin kuin yli 30 tuntia 

viikossa työskentelevät. Opiskeluja työttömyys sen sijaan laskivat todennäköisyyttä olla 

tyytyväinen elämään. Näiden ryhmien osalta tulokset eivät olleet merkitseviä.

Yhdysvalloissa yrittäjät, eläkeläiset, kotiäidit ja ryhmään muut kuuluneet olivat 
todennäköisemmin onnellisempia kuin kokopäivätyöntekijät. Työttömyys vähensi 

merkitsevästi todennäköisyyttä olla tyytyväinen elämään, kun taas eläkkeellä olo, opiskeluja 

koti äitiys lisäsivät sitä.

Muista maista poiketen yrittäjyys vähensi Suomessa todennäköisyyttä olla onnellinen, vaikka 

tulos ei ollutkaan merkitsevä. Ainoastaan kotiäidit ja opiskelijat olivat merkitsevästi 

onnellisempia kuin kokopäivätyöntekijät. Niissä ryhmissä vaikutus tyytyväisyyteen elämää 

kohtaan ei ollut yhtä selvä. Työttömien onnellisuus oli todennäköisemmin alhaisempi kuin 

kokopäivätyöntekij öiden, tosin vaikutus ei ollut merkitsevä.

10 Muuttujien korrelaatiot ja niiden tulkinta

Koska regressiomallissa kaikki vuodet testattiin yhdellä mallilla, halusin lisäksi selvittää, 

onko muuttujien välisissä korrelaatioissa eroja eri vuosina. Testasin eri muuttujien vaikutusta 

toisiinsa Pearsonin korrelaatiokertoimellä. Kiinnostavinta on se, mitkä muuttujat vaikuttivat 

onnellisuuden kokemukseen ja koko elämän tyydyttävyyteen, nimittäin ne vaihtelivat 

vuosittain ja maittain. Näiden kahden lisäksi mukana olivat myös haastateltavan tyytyväisyys
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omaan taloudelliseen tilanteeseensa, työtilanne, tuloluokka sekä vapaa-ajan että työn tärkeys. 

Seuraavassa poimin tuloksista esille merkittävimmät korrelaatiot. Yksityiskohtaiset 

korrelaatiokertoimet näkyvät taulukoissa 43 ja 44 (ks. liite 1). Tyhjät kohdat taulukossa 

tarkoittavat, ettei kysymystä esitetty.

Vaikka onnellisuus ja tyytyväisyys elämään korreloivat merkitsevästi lähes kaikissa otoksissa, 

korrelaatio oli parhaimmillaan vain 54 %. Useina vuosina korrelaatio oli jopa alle 10 %. 

Näiden tulosten perusteella onnellisuus ja tyytyväisyys elämään eivät ole toistensa 

synonyymejä.

Tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseen oli sen sijaan kaikissa maissa melko hyvä 

onnellisuuden ja tyytyväisyyden mittari, mikä ilmeni myös regressioanalyysissä. Korkea 
perheen nettotulotaso lisäsi onnellisuutta erityisesti Yhdysvalloissa. Sama yhteys oli 

nähtävissä Iso-Britanniassa vuosina 1981 ja 1990 sekä vuonna 1999, jolloin suuret tulot 

lisäsivät tyytyväisyyttä koko elämään. Suomessa suuret nettotulot lisäsivät onnellisuutta 
merkitsevästi vain vuonna 2000. Sen sijaan tyytyväisyyteen korkea nettotulotaso vaikutti 

Suomessa selvästi voimakkaammin kuin muissa maissa. Vaikka vuonna 1990 perheen suuret 

nettotulot vähensivät vastaajan kokemaa tyytyväisyyttä, vuodesta 1996 lähtien vaikutus oli 

päinvastainen. Tulokset vastaavat aikaisempia tutkimuksia, eli talouskasvun vaikutus 

onnellisuuteen on ollut huomattava. Sekä Yhdysvalloissa että Iso-Britanniassa 
bruttokansantuotteella mitattu elintaso on Suomea korkeampi, ja niissä maissa ihmiset ovat 

myös onnellisempia kuin Suomessa. Toisaalta yksittäisten vastaajien korkea tulotaso ei 

suoraan takaa korkeaa onnellisuutta, eikä BKT:n kasvu riitä yksinomaan selittämään ihmisten 

onnellisuutta. Suomen ja Iso-Britannian tuloksista näkyy selvästi, ettei korkean tulotason ja 

hyvinvoinnin korrelaatio ole ainakaan vähentynyt vuosien mittaan.

Työtilanne ei ollut hyvä onnellisuuden eikä tyytyväisyyden selittäjä. Korrelaatio oli 

merkitsevä vain muutamassa otoksessa, eikä vaikutuksen suunta ollut yksiselitteinen. 

Todennäköisesti epäselvään tulokseen vaikuttaa ordinaalinen mitta-asteikko, joka ei tämän 

muuttujan kohdalla luokittele vaihtoehtoja paremmuusjäijestykseen. Esimerkiksi asteikon 

molempien ääripäiden vaihtoehdot vähensivät hyvinvointia enemmän kuin keskivälin 

vaihtoehdot.

Mitä enemmän vapaa-aika vastaajille merkitsi, sitä onnellisempia he olivat. Vaikutus näkyi 

selvästi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kaikkina vuosina, jolloin kysymys esitettiin, ja 

Suomessa vuosina 1996 ja 2000. Tyytyväisyyteen vapaa-aika vaikutti merkitsevästi vain
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Yhdysvalloissa vuonna 1990 ja Iso-Britanniassa vuonna 1999. Vaikutukset olivat suoraan 

verrannolliset. Suomessa suuri työn arvostus lisäsi onnellisuutta vuosina 1996 ja 2000, mutta 

korrelaatio oli pienempi kuin vapaa-ajan kohdalla. Tyytyväisyyttä elämää kohtaan työn 

arvostaminen lisäsi hieman enemmän, mutta vasta viimeisessä tutkimusaallossa. 

Yhdysvalloissa työn arvostus ei vaikuttanut onnellisuuteen, mutta se itse asiassa vähensi 

tyytyväisyyttä vuonna 1995. Iso-Britanniassa työn arvostus lisäsi hieman onnellisuutta vain 

vuonna 1990. Seuraavassa kappaleessa käsittelen työn mielekkyyteen vaikuttavia tekijöitä.

11 Työtyytyväisyys ja onnellisuus

11.1 Mikä on työssä tärkeää?

Ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa tutkimusaallossa vastaajat valitsivat 11 kohdan 

listasta ne tekijät, joita he kokivat tärkeiksi työssä. Iso-Britannian vuoden 1995 otoksessa ei 

kysytty kyseistä kysymystä. Vastausten määrää henkilöä kohden ei rajoitettu, minkä vuoksi 

yhteenlasketut osuudet ovat yli 100 %. Yhteiset vaihtoehdot olivat

- hyvä palkka 

stressitön työ

- työsuhteen varmuus

- arvostettu työ 

hyvät työajat

mahdollisuus olla aloitteellinen 

runsaat lomaedut

- työ, jossa tuntee saavuttavansa jotakin 

vastuullinen työ

- mielenkiintoinen työ

- työ, joka vastaa omia kykyjä.

Suomessa oli neljännessä tutkimusaallossa mahdollisuus mainita myös miellyttävät 

työkaverit, hyvät ylenemismahdollisuudet, yhteiskunnan kannalta tarpeellinen työ ja 

ihmisläheinen työ. Iso-Britanniassa oli edellisten lisäksi vaihtoehtoina fyysisesti hyvä 

työympäristöjä vapaat viikonloput. Molemmissa otoksissa suurin osa vastaajista piti tärkeänä

55



annettujen vaihtoehtojen lisäksi jotain muuta tekijää. Kaikissa maissa, jokaisena 

kyselyvuonna 100 % otoksesta vastasi tähän kysymykseen, mikäli se esitettiin. Suomessa 

vastausvaihtoehtojen prosentit jäivät vuonna 1981 selvästi muita maita pienemmiksi. Syy 
saattaa löytyä puutteellisista ohjeista, sillä yksikään haastatelluista ei maininnut kuin 

korkeintaan yhden vastausvaihtoehdon. Mahdollisuus kuitenkin oli valita niin monta kuin itse 

koki tarpeelliseksi. Toisaalta ehkä vaihtoehtoja oli liian vähän, ja jokin suomalaisille erityisen 

merkittävä puuttui joukosta. Kuvassa 37 näkyvät viimeisen tutkimusaallon tulokset. 

Seuraavaksi vertailen sekä niitä että muiden vuosien tuloksia.

Suomen aineistossa hyvän palkan maininneita henkilöitä oli jokaisena vuonna vähemmän 

kuin Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Erityisesti Yhdysvalloissa rahallisen kompensaation 

merkitys oli kaikkina kyselyajankohtina suuri. Silti se oli useimmille vastaajille vasta toiseksi 

tärkein kriteeri työtä valittaessa. Kaikissa maissa hyvä palkka merkitsi nuorille enemmän kuin 

vanhemmille vastaajille. Vuonna 2000 kokopäivätyöntekijät, kotiäidit ja opiskelijat arvostivat 

palkkaa eniten. Osuudet ovat muuttuneet sitten vuoden 1981, jolloin työttömien ryhmässä oli 
toiseksi eniten hyvää palkkaa arvostaneita vastaajia. Iso-Britanniassa hyvää palkkaa arvostivat 

vuonna 1999 selvästi eniten työttömät vastaajat ja kokopäivätyöntekijät. Osuudet eivät 

muuttuneet vuodesta 1981. Suomessa hyvä palkka merkitsi eniten opiskelijoille ja 
kokopäivätyöntekijöille.

Suomessa viimeisenä tutkimusvuonna osa-aikatyöntekijöiden ryhmässä oli vähiten hyvää 

palkkaa arvostaneita vastaajia. Osuus poikkeaa melko radikaalisti Yhdysvaltojen ja Iso- 
Britannian vastaavan vuoden tuloksista, joiden mukaan hyvä palkka oli selvästi tärkein 

kriteeri. Suomessa osa-aikatyöntekijät sen sijaan arvostivat eniten mielenkiintoista ja 
työsuhteen varmuutta, hyviä työaikoja ja mukavia työkavereita.

Suomessa arvostettiin eniten mielenkiintoista työtä. Yhdysvaltoihin verrattuna vastuullinen 

työ ja saavuttamisen mahdollisuus eivät saaneet yhtä suurta kannatusta. Kaikissa maissa 

stressittömän työn arvostus oli korkeimmillaan viimeisessä tutkimusaallossa, eli vuosina 

1999-2000. Suomessa sen arvostus nousi 10 prosenttiyksikköä. Työsuhteen varmuus lisäsi 

kannatustaan 15 prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 1990. Myös hyviä työaikoja arvostettiin 

Suomessa aiempaa useammin. Humaanien kriteereiden, kuten vastuullisen ja arvostetun työn 

merkitys nousi vähitellen 1990-luvun alusta lähtien. Lomaa ei silti koettu tärkeänä 

vastapainona rankalle työlle. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuonna 2000 vain vähemmistö piti 

antoisia lomia tärkeänä tekijänä, vaikka osuus kasvoikin huomattavasti edellisistä
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mittauksista. Iso-Britannian tuloksiin verrattuna Yhdysvalloissa ja Suomessa kykyjä vastaava 

työ oli vastaajille keskimäärin tärkeämpää.

Kuva 37 Mitä työssä arvostetaan eri maissa?

Q palkka Ш mielenkiintoinen työ

И stressitön työ työ vastaa kykyjä

H työsuhteen varmuus S mukavat työkaverit

И arvostettu työ H hyvät ylenemismahdollisuudet

E3 hyvä työaika □ yhteiskunnallisesti tärkeä työ

ЕЭ vaikutusmahdollisuudet в mahdollisuus tavata ihmisiä

1ШИ hyvät lomaedut m fyysisesti hyvä työympäristö

g mahdollisuus saavuttaa jotain и vapaat viikonloput

■ vastuullinen työ H ei mikään edellisistä

%
haastatelluista 
pitää tärkeänä

Mitä työssä arvostetaan 
Iso-Britannia 1999

99,8

% haastatelluista Mitä työssä arvostetaan
pitää tärkeänä Yhdysvallat 2000
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11.2 Vapaa-ajan ja työn merkitys

Tutkimusaineistossa tiedusteltiin ihmisten suhtautumista vapaa-aikaan kahdella eri 

kysymyksellä. Ensimmäisessä kysymyksessä haastateltavia pyydettiin ilmoittamaan asteikolla 
hyvin tärkeä, melko tärkeä, ei kovin tärkeä ja ei lainkaan tärkeä miten he suhtautuvat 

mainittuihin tekijöihin. Kysymyksessä kysyttiin perheen, ystävien, vapaa-ajan, politiikan, 

työn ja uskonnon merkitystä. Tarkastelen ohessa vain vapaa-aikaan ja työhön liittyviä 

vastauksia. Kyseistä kysymystä ei esitetty Iso-Britanniassa vuosina 1981 ja 1995, eikä 

Yhdysvalloissa ja Suomessa vuonna 1981.

Toisessa kysymyksessä tiedusteltiin vastaajien asennetta työn ja vapaa-ajan suhteeseen. Heitä 

pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5 kuinka suuren painoarvon he asettavat työlle (sisältäen 

kotityön ja koulutyön) verrattuna vapaa-aikaan tai virkistäytymiseen. Arvosana 1 tarkoitti, 

että vapaa-aika tekee elämästä elämisen arvoisen, ei työ. Arvosana 5 tarkoitti, että työ tekee 

elämästä elämisen arvoisen, ei vapaa-aika. Kysymys esitettiin Yhdysvalloissa vuosina 1995 ja 
1999 sekä Suomessa vuonna 1996.

Kuvassa 38 on vapaa-ajan merkitys eri maissa. Suomessa vapaa-ajan arvostuksen kehitys on 

ollut samanlainen kuin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa, joissa sen merkitys on selvästi 

lisääntynyt. Alimmillaan Suomessa vapaa-ajan merkitys oli vuonna 1996. Vuonna 2000 se oli 

yhä useammalle ihmiselle erittäin tärkeä, mutta myös ei lainkaan tärkeä -vastauksia oli 

selvästi aiempaa enemmän.

Kuvassa 39 näkyy työn merkitys tutkituissa maissa. Työ merkitsi suomalaisille selvästi vapaa- 

aikaa enemmän paitsi vuonna 1996. Merkitys oli myös korkeampi verrattuna muihin maihin. 

Toisaalta työn kohdalla vastauksissa oli enemmän hajontaa. Korkeimmillaan työn arvostus oli
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vuonna 1990 sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa työtä arvostaneiden osuus 

{erittäin tai melko tärkeä) oli vuonna 2000 pienempi kuin vuonna 1990. Kaikista kolmesta 

maasta Yhdysvalloissa oli pienin ero suhtautumisessa työn ja vapaa-ajan välillä. Selvästi 

merkityksettömin työ oli briteille. Vaikka Iso-Britanniassa kyselyyn vastanneista suurin osa 

arvioi työn erittäin tärkeäksi, jopa 14 prosentin mielestä työ ei ollut lainkaan tärkeä vuonna 

1990.

Kuva 38 Vapaa-ajan merkitys eri maissa

% Kuinka tärkeää vapaa-aika on?
vastanneista 60 

50 

40 

30 

20 

10 

0

□ Iso-Britannia 1990 

ED Iso-Britannia 1999 

■ Yhdysvallat 1990 

H Yhdysvallat 1995

□ Yhdysvallat 2000 

ЭSuomi 1990

H Suomi 1996 

0 Suomi 2000

Erittäin Melko Ei lainkaan

43,84 43,01 11,37 1,78

48,49 44,27 6,24 1,01
42,70

42,42

42,49

46.64

34.65 

50,73

42,43

45,49

48,41

45.61

55.62 

39,07

14,05

11,18

8,76

6,88
7,50

7,00

0,82

0,92

0,33

0,86
0,81

3,21
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Kuva 39 Työn merkitys eri maissa

Kuinka tärkeää työ on?

Erittäin Melko Ei kovin Ei lainkaan
П Iso-Britannia 1990 49,02 28,03 8,44 14,50
■ Iso-Britannia 1999 40,09 38,67 11,11 10,13
■ Yhdysvallat 1990 61,82 24,19 7,49 6,50
□ Yhdysvallat 1995 53,47 30,34 9,17 7.01
□ Yhdysvallat 2000 53,51 36,20 7,11 3,18
В Suomi 1990 54,06 40,24 4,66 1,04
Q Suomi 1996 48,53 37,39 7,60 4,66
□ Suomi 2000 24,71 65,70 8,33 1,26

Taulukoissa 45, 47 ja 49 (ks. liite 1) näkyy onnellisuuden yhteys vapaa-ajan merkitykseen eri 

maissa. Suomessa kaikkina kolmena tutkimusvuonna suhteellisesti eniten erittäin onnellisia 

oli vastaajissa, jotka arvioivat vapaa-ajan tärkeäksi. Tuloksista selviää, että onnellisten 

ihmisten osuus väheni mitä merkityksettömämmäksi vapaa-aika kävi. Iso-Britannian tulokset 

vahvistavat saman asian. Myös Yhdysvalloissa vuosien 1990 ja 1995 tuloksissa näkyy sama 

trendi, eli vähiten vapaa-aikaa arvostavien joukossa oli eniten onnettomia vastaajia. Toisaalta 

erittäin onnellisia oli lähes yhtä paljon kaikissa ryhmissä. Viimeisen tutkimusaallon tulokset 

olivat muuten vastaavanlaiset, vaikka eniten erittäin onnellisia oli vastaajissa, joille vapaa- 

aika ei ollut lainkaan tärkeä. Toisaalta näitä vastaajia oli vain neljä kappaletta, joten tuloksia 

ei voi heidän kohdaltaan yleistää. Myös Suomessa vuoden 2000 otokseen on suhtauduttava 

harkiten. Koska vain muutamalle vastaajalle vapaa-aika ei ollut lainkaan tärkeä viimeisessä 

aallossa, heidän kohdallaan tuloksia ei voi yleistää, vaikka taulukossa 49 näkyy, että erittäin 

onnellisten osuus on suuri (33,3 %) myös heidän ryhmässään.

Liitteenä olevissa taulukoissa 46, 48 ja 50 on vastaavasti onnellisuuden yhteys työn 

merkitykseen eri maissa. Suomessa erittäin ja melko onnellisia vastaajia oli lähes sama osuus
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kaikissa työn arvostusta mittaavissa ryhmissä. Kymmenessä vuodessa erittäin onnellisten 

osuus on lisääntynyt niiden joukossa, jotka kokivat työn erittäin tärkeäksi. Sama trendi näkyy 

myös siinä, että ei lainkaan onnellisia oli vuonna 2000 suhteellisesti eniten ihmisissä, joille 

työ ei ollut lainkaan tärkeä. Myös Iso-Britanniassa vuonna 1990 eniten onnellisia oli 

vastaajissa, joille työ merkitsi hyvin paljon. Jonkin verran muita vähemmän onnellisia olivat 

ne, joille työ ei ollut kovin tärkeä. Se on jossain määrin ristiriidassa vapaa-ajan arvostuksen 

tulosten kanssa, jos vapaa-aika ja työ ovat substituutteja toisilleen. Vuonna 1999 brittien 

vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti eri ryhmien välille. Yhdysvalloissa vastaukset 

poikkesivat muista maista. Vuosina 1990 ja 1995 erittäin onnellisia oli selvästi eniten niissä 

vastaajissa, jotka kokivat työn merkityksen erittäin vähäiseksi. Myös viimeisessä 

tutkimusaallossa erittäin onnellisia oli suhteessa hieman enemmän vastaajissa, jotka kokivat 

työn merkityksen vähäiseksi tai melko vähäiseksi. Toisaalta kymmenen vuoden aikana työn 

tärkeyden ja onnellisuuden välinen yhteys on kasvanut.

Vuosina 1995 ja 2000 tutkimuksessa kysyttiin kumpi, työ vai vapaa-aika, tekee elämästä 

elämisen arvoisen. Tästä kysymyksestä en ole liittänyt kuvaa tutkielmaani, mutta kerron 

tärkeimmistä tuloksista seuraavaksi. Vuonna 1995 Yhdysvalloissa vastaukset painottuivat 

asteikon keskelle. Moni oli kuitenkin sitä mieltä, että työ antaa elämälle sisältöä vapaa-aikaa 

enemmän. Vuoteen 2000 mennessä vastausten jakauma oli muuttunut selvästi. Selvä 

enemmistö kallistui vapaa-ajan puolelle, ja työn kannatus oli vähentynyt. Myös Suomessa 

vastaukset painottuivat asteikon keskivälille. Yhdysvaltoihin verrattuna Suomessa oli 

vähemmän niitä, joiden mielestä vain jompi kumpi ääripään vastauksista teki elämästä 

elämisen arvoisen.

11.3 Perhe, raha ja työ

Viimeisessä tutkimusaallossa esitettiin kysymys, mitä vastaajat olisivat mieltä siitä, jos 

tulevaisuudessa painotetaan vähemmän sekä rahan ja materian että työn merkitystä ja 

enemmän perhe-elämää. Tulokset ovat liitteenä taulukoissa 51-53. Suomen ja muiden maiden 

välillä korostui merkittävä ero suhtautumisessa rahan merkitykseen. Suomessa jopa 17 % 

vastaajista koki huonoksi asiaksi, jos rahan ja materian merkitys vähentyisi, kun taas muissa 

maissa vastaava osuus oli noin 6 % otoksesta. Maiden välillä ei sen sijaan ollut eroa niiden 

osuuksissa, jotka kokivat muutoksen hyväksi.
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Myös työn merkityksen väheneminen koettiin useammin huonoksi asiaksi Suomessa kuin 

muissa maissa. Iso-Britanniassa suurin osa otoksesta koki sen hyväksi asiaksi ja 

Yhdysvalloissa osuudet jakaantuivat lähes tasan kaikkien vaihtoehtojen välille. Perhe-elämän 

merkityksen lisääntyminen koettiin kaikissa maissa lähes yksimielisesti tervetulleeksi 
muutokseksi.

12 Tulosten tulkinta

12.1 Onko raha avain onnellisuuteen?

Aikaisemmat tutkimukset ovat antaneet ristiriitaisia tuloksia siitä, onko henkilöä kohti 

laskettu bruttokansantuotteen taso tai sen kasvu hyviä onnellisuuden mittareita. Oman 

tutkielmani tulosten perusteella korkea perheen nettotulotaso lisäsi onnellisuutta 

Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa, mutta Suomessa vain vuonna 2000. Tyytyväisyyttä 
elämää kohtaan ne sen sijaan lisäsivät Suomessa enemmän kuin muissa maissa. Tulosten 

yleistettävyyttä rajoittavat tuloluokkien puutteellinen dokumentointi ja otosten epätasainen 

jakautuminen luokkien kesken. Kiistatta voidaan kuitenkin todeta, että talouskasvulla on 

myönteinen vaikutus onnellisuuteen. Liitteenä olevasta taulukosta 54 nähdään, että 

Yhdysvalloissa BKT per asukas on selvästi muita maita korkeampi. Suomen ja Iso-Britannian 

vastaavat luvut ovat melko tasoissa. Sillä mittarilla mitattuna Yhdysvalloissa on näistä 

kolmesta maasta selvästi korkein elintasoja onnellisimmat ihmiset. Korkea tulotaso ei 

kuitenkaan suoraan takaa korkeaa onnellisuutta tai tyytyväisyyttä elämään. Tyytyväisyys 

omaan taloudelliseen tilanteeseen oli sen sijaan kaikissa maissa melko hyvä onnellisuuden ja 

tyytyväisyyden mittari. Se kertoo, että onnellisuus on osittain suhteellinen käsite, joka 

muodostuu vertailemalla omaa tilannetta lähipiirin tilanteeseen. Ihminen, joka on tyytyväinen 

taloudelliseen tilanteeseensa, ei kaipaa mitään muutosta tullakseen onnellisemmaksi. Tällöin 

jatkuva kilpailu muiden kanssa ja yhä korkeammat tavoitteet eivät alenna hänen nykyisen 
onnellisuuden tasonsa arvoa.

12.2 Onnellisuus ja suhtautuminen työhön

Regressiotulosten mukaan sekä Yhdysvalloissa että Iso-Britanniassa yrittäjyyden vaikutus 

onnellisuuteen oli myönteisempi kuin tavallisen palkkatyön. Suomessa tilanne oli lievästi 

päinvastoin, vaikka tulos ei ollut merkitsevä. Anglosaksisissa maissa yrittäjyyttä on 

perinteisesti rohkaistuja erityisesti Yhdysvalloissa yrittäjäksi hakeutuminen on paljon
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yleisempää kuin Suomessa. Siellä yksilöllisyyttä korostetaan enemmän ja todennäköisesti 

myös siksi yrittäminen ja oman työn kautta vaurastuminen on tärkeää. Suomessa on tärkeintä 

tulla työllistetyksi. Yrittäjyys on vaihtoehto vasta, kun ei saa töitä tai opiskelupaikkaa, tai 

pitkä työura toisen palveluksessa ei ole ollut oikea ratkaisu. Täällä yrittäjyyden kielteiset 

puolet, kuten epävarmuus tuloista ja pitkät työpäivät, vaikuttavat mielipiteissä enemmän kuin 

työn vapaus, monipuolisuus ja vastuu. Suhtautuminen riskiin on todennäköisesti erilainen eri 

maissa, sillä Suomessa epäonnistumisia pelätään, Amerikassa niistä opitaan.

Suomessa viimeisenä tutkimusvuonna osa-aikatyöntekijöiden ryhmässä oli vähiten hyvää 

palkkaa arvostaneita vastaajia. Osuus poikkeaa melko radikaalisti Yhdysvaltojen ja Iso- 

Britannian vastaavan vuoden tuloksista, joiden mukaan hyvä palkka oli selvästi tärkein 

kriteeri. Suomessa osa-aikatyöntekijät sen sijaan arvostivat eniten mielenkiintoista ja 

työsuhteen varmuutta, hyviä työaikoja ja mukavia työkavereita. Kenties Suomessa ne 
työntekijät, jotka valitsevat osa-aikaisuuden, haluavat olla mukana työelämässä, mutta eivät 

rahan takia. He arvostavat työssään muita kriteereitä ja ovat tehneet tietoisen valinnan. Tässä 

otoksessa he olivat vanhempia ihmisiä, joiden on taloudellisesti mahdollista olla vähemmän 

töissä ja enemmän vapaalla. Toki joukkoon mahtuu myös heitä, joille osa-aikaisuus on pakon 

sanelema vaihtoehto. Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen otoksissa osa-aikatyöntekijät olivat 

selvästi nuorempia, alle 30-vuotiaita. Suomessa taas vastaavassa ikäryhmässä oli eniten 

opiskelijoita. On mahdollista, että jotkut ovat Suomessa ilmoittaneet kuuluvansa 

opiskelijoiden ryhmään, vaikka käyvät myös töissä. Se vaikuttaa olennaisesti tuloksiin 

varsinkin, kun nuoret vastaajat arvostavat hyvää palkkaa useammin kuin muut ikäryhmät.

Miksi työttömät ja kokopäivätyöntekijät eivät ole Suomessa yhtä onnellisia kuin 

Yhdysvalloissa tai Iso-Britanniassa? Yhdysvalloissa jopa työttömät olivat keskimäärin 

suomalaisia työtätekeviä onnellisempia. Tuloksissa ei näy ns. onnellisuusmuuria (Torvi & 

Kiljunen 2005, 55), jonka mukaan vastaajat liioittelisivat myönteisiä vastauksia, koska he 

haluavat ylläpitää hyvää kuvaa itsestään. Verrattuna muihin maihin, joko Suomessa vastaajat 

ovat pessimistisiä arvioissaan tai muissa maissa annetaan liian positiivisia vastauksia. 

Kulttuuritausta voi vaikuttaa ihmisten tapaan katsoa maailmaa tai siihen, miten he suhtautuvat 

työntekoon.

Jos onnellisuus on suhteellista, tasa-arvoisuus lisää ihmisten onnellisuutta. Tämän tulkinnan 

mukaan Suomessa ihmiset olisivat epätasa-arvoisempia kuin Iso-Britanniassa ja 

Yhdysvalloissa, mikä ei varmasti pidä paikkansa. Suhteellisuus voi kyllä vaikuttaa maan
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sisällä työttömien onnellisuuteen. Kun työttömiä oli vuosina 1981 ja 1990 vähän, he olivat 

onnettomampia kuin vuonna 1996, jolloin työttömyysaste oli korkea. Toisaalta myös yleiset 

asenteet yhteiskunnassa ja taloudellinen ilmapiiri saattoivat vaikuttaa odotuksiin ja 

onnellisuuteen. Vuonna 1990 elettiin vielä 80-luvun nosteessa, jolloin odotukset omasta 

taloustilanteesta olivat korkeat. Vuonna 1996 pahin lama oli jo ohi, vaikka työttömyys oli 

korkea. Vastavalittu hallitus alkoi toteuttaa uudistuksia, jotka tähtäsivät työttömyyden 

alentamiseen, joten myönteiset odotukset saattoivat lisätä onnellisuutta.

Suomalaiset palkansaajat saattavat suhtautua työhön eri tavalla kuin työntekijät 

Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa, mikä voi selittää suomalaisten onnellisuuden alhaisuutta. 

Kenties Suomessa ihmiset arvostavat vapaa-aikaa enemmän kuin muissa maissa. Jos työ 

koetaan muuta elämää rajoittavaksi pakoksi, onnellisuuden kokemus laskee. Vapaa-ajan 

merkitys on lisääntynyt kaikissa tutkimissani maissa 20 vuoden aikana. Erityisesti vuonna 

2000 sen arvostus oli huipussaan Suomessa. Tulosten perusteella näyttää siltä, että sekä 

vapaa-ajan että työn merkityksellä on lievä yhteys onnellisuuden ja tyytyväisyyden 

kokemukseen. Vaikka kysymyksenasettelu ei tietenkään kerro todellisista vapaa-ajan ja 

työtuntien määristä ja niiden vaikutuksista onnellisuuteen, tulokset antavat viitteen ihmisten 

preferensseistä. Sen vuoksi onnellisuuserot eri maiden välillä tiettyjen työntekijäryhmien 
kohdalla vihjaavat, että preferenssit työn suhteen ja todellisuus eivät kohtaa. Pohdin vapaa- 

ajan ja työn merkitystä ja niiden vaikutuksia kahdessa seuraavassa alaluvussa tarkemmin.

12.3 Arvojen merkitys hyvinvointiin

Tutkimustulosten perusteella Suomessa ei olla valmiita luopumaan niin sanotuista kovista 

arvoista, eli työn ja rahan merkityksestä. Tulos on poikkeuksellinen verrattuna muihin maihin. 

Monet sosiologit ovat osoittaneet, että taloutta painottavat kovat arvot menettävät 

kannatustaan tasa-arvon, sosiaalisen vastuun ja ympäristön tieltä (mm. Inglehart & Abramson 

1999, 665). Toisaalta individualismin voimistumisen lisäksi perhearvojen uusi tuleminen 

näkyy myös Suomen otoksissa. Tulokset ovat hyvin samankaltaiset kuin EVAn kansallisessa 

arvotutkimuksessa (Torvi & Kiljunen 2005, 58). Perhe on turvasatama ja vastavoima 

esimerkiksi työmarkkinoiden epävarmuudelle. Sosiaaliset ja kollektiiviset arvot ovat tärkeitä 

hyvinvoinnin ylläpitäjiä, sillä niihin liittyvät toiveet eivät muutu samassa suhteessa kuin 

todelliset olosuhteet. Koska tietyn tason saavuttaminen näillä elämänalueilla ei johda 

toiveiden lisääntymiseen, henkilökohtainen hyvinvointi lisääntyy. Toisaalta myös 

onnellisuutta laskevat vaikutukset, kuten avioero, kestävät kauemmin. Easterlin (2003)
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toteaakin, että ajan jakaminen uudelleen perhe-elämän ja terveyden hyväksi lisää 

hyvinvointia.

12.4 Vapaa-ajan ja työn vaikutus onnellisuuteen

Euroopan Unionin jäsenmaiden (EU 15) tuottavuuden kasvuvauhti on ollut Yhdysvaltoja 

suurempi viimeisten 30 vuoden ajan, ja tuottavuuden taso on lähes sama molemmilla alueilla. 

Tuottavuuden kasvuvauhti ei ole kuitenkaan näkynyt henkilöä kohti mitatun 
bruttokansantuotteen tasossa, joka on jäsenmaiden alueella ollut 30 vuoden ajan 70 % 

Yhdysvaltojen tasosta (PPP-hinnoilla mitattuna). Ero johtuu siitä, että Euroopassa osa 

tuottavuuden kasvusta on käytetty vapaa-aikaan eikä tuloihin, kuten Yhdysvalloissa. 

(Blanchard 2004, 2-4) Yhdysvaltoihin verrattuna jähmeät työmarkkinat ja korkea 

työttömyysaste ovat nousseet huolenaiheiksi Euroopassa. Esimerkiksi Suomessa työtuntien 

määrä henkilöä kohti on pienin sitten 1920-luvun (Jalava & Pohjola 2004, 35). Elintason 

kasvu on kiistämättömästi sidoksissa onnellisuuden lisääntymiseen. Elintasoa ei voi 

kuitenkaan loputtomasti lisätä vain lisäämällä työtuntien määrää, vaan pitkän ajan kasvu 

luodaan työn tuottavuutta kasvattamalla (mt. 37).

Preferenssit työn suhteen vaikuttavat, kun ihmiset tekevät päätöksiä osallistumisestaan 

työelämään. Työn laatu vaikuttaa myös työtuntien määrään niissä rajoissa, joissa ihmiset 

voivat itse säännöstellä työnsä määrää. Jotta ihmiset osallistuisivat työelämään kauemmin ja 

aktiivisemmin, työn on vastattava heidän preferenssejään. Työtyytyväisyys on yksi osa-alue, 

joka vaikuttaa onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen koko elämää kohtaan (Van Praag & Ferrer-i- 

Carbonell 2004, 44-45). Ihmiset kokevat hyvät tulot tärkeiksi, joten ne lisäävät työtä kohtaan 

koettua tyytyväisyyttä. Myös Scitovsky (1992,136-137) on todennut, että työtyytyväisyys 

lisääntyy, kun henkilön sijoitus tuloasteikolla nousee. Myös sitä kautta tulot vaikuttavat 

ihmisten onnellisuuteen.

Edellä esittämieni tulosten mukaan pelkkä rahallinen korvaus ei kuitenkaan riitä, mitä 

vanhemmista ihmisistä on kyse. Tulojen rajahyöty onnellisuuden suhteen on laskeva. 

Lisätulot eivät kasvata vanhempien ihmisten onnellisuutta enää niin paljon kuin nuorten, 

joiden ansiotulohistoria on lyhyempi. Sen vuoksi vanhemmat ihmiset preferoivat enemmän 

vapaa-aikaa kuin työtä, jolloin heidän kohdallaan tulovaikutus dominoi. Hyvällä tulotasolla 

on kaksi muutakin yhteistä piirrettä onnellisuuden kanssa. Hyvät tulot on suhteellinen käsite,
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koska vastaus riippuu vertailuryhmästä. Toisaalta tulojen vaikutus työtyytyväisyyteen kuluu 

ajan myötä pois, koska uuteen tulotasoon totutaan.

Vapaa-aika ja työ eivät näytä olevan substituutteja toisilleen, koska molemmat vaikuttivat 

elämisen mielekkyyteen. Sama asia käy ilmi Milja Liikkasen (2004) tutkimuksesta. 

Mittauksissa korostui se, että työtä arvostettiin Suomessa enemmän kuin muissa maissa. Se 

voi johtua työn arvostamisen pitkästä historiasta. Suomalaisten sosioekonominen tasoja 

materiaalinen hyvinvointi ovat olleet riippuvaisia ansiotuloista, jolloin myös työhön on 

suhtauduttu vakavasti. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kehitys saattaa olla jo niin pitkällä, 

että tavallisella kansalaisella on palkkatyön rinnalla muita mahdollisuuksia turvata 

toimeentuloja rikastua, minkä vuoksi niissä maissa vapaa-aikaa arvostetaan enemmän. 

Toisaalta varsinkin Yhdysvalloissa tehdyt työtuntimäärät ovat paljon suuremmat kuin 

Suomessa, jolloin on luonnollista, että vapaa-aika ei ole itsestäänselvyys ja että sen arvostus 
on korkea.

Suomen tuloksissa voi näkyä vielä 90-luvun lama, jolloin työn merkitys ihmisten elämässä 
korostui. Kenties suomalaiset painottavat työssään kollektiivisia arvoja enemmän kuin britit ja 

amerikkalaiset. Työ on merkittävä identiteetin muokkaaja ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäjä, 

joten mahdollisuus kuulua työyhteisöön ja solmia siten sosiaalisia suhteita on tärkeä 

suomalaisille. Valitettavasti tulokset eivät anna tähän varmaa vastausta, koska työyhteisöön 

liittyviä vaihtoehtoja oli vain yksi, eikä edes sitä kysytty Yhdysvalloissa.

Suomessa vapaa-ajan arvostus on lisääntynyt, ei tosin niin yksiselitteisesti kuin 

Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. On mahdollista, että myös täällä kehitys on ollut 

samanlaista vuoden 2000 jälkeen, mihin EVAn tutkimus (2005, 65) viittaa. Kymmenessä 

vuodessa erittäin onnellisten osuus lisääntyi niiden joukossa, jotka kokivat työn hyvin 

tärkeäksi. Vaikka suomalaiset kokivat työn tärkeämmäksi kuin vapaa-ajan, onnellisuus liittyi 

selvemmin vapaa-ajan arvostukseen kuin työn merkitykseen. Tulosten perusteella 

suomalainen työelämä ei ehkä vastaa riittävän hyvin ihmisten preferenssejä, koska ihmiset 

eivät tunne itseään onnellisiksi työn suuresta arvostuksesta huolimatta.

Sitä, kuinka kauan työn merkitys pysyy Suomessa suurena, ei tiedetä. Työ saattaa 

tulevaisuudessa muuttua vähemmän tärkeäksi, jos ansiotulojen merkitys ihmisten 

hyvinvoinnissa vähenee eikä työ ole mielekästä. Vaihtoehtoiset tavat hankkia elanto voivat 

lisätä vapaa-ajan kulutusta, mikäli työ vähentää onnellisuutta. Työtuntien määrän lasku 

aiheuttaisi esimerkiksi suuria ongelmia rahoittaa hyvinvointipalveluja. Kaikki merkit
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Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa viittaavat siihen, että työn merkitys vähenee ja vapaa-aika 

on ihmisille entistä tärkeämpää. Kovia arvoja korostaneen kehityksen vastapainoksi ihmiset 

haluavat työsuhteen pysyvyyttä, hyviä työaikoja, stressitöntä työtä ja lomaa. Muutos on 

merkittävä, koska esimerkiksi Yhdysvalloissa lomailun merkitystä on jopa vähätelty 

(Scitovsky 1992, 193; Horelli 2005). Se on nähty töiden välttelynä eikä ansaittuna etuna.

Liikkanen (2004) tulkitsee vapaa-ajan nautinnollisuuden johtuvan yksilöllisyydestä ja 

valinnan vapaudesta. Suomessa työssä arvostetaan yhä enemmän kriteereitä, jotka liittyvät 

yksilölliseen ja merkitykselliseen tekemiseen. Mahdollisuus olla aloitteellinen, tehdä 

arvostettua työtä ja saavuttaa jotain ovat tärkeämpiä 2000-luvulla kuin kymmenen vuotta 

sitten. Esimerkiksi yrittäjällä on enemmän valinnanvapautta ja valtaa työssään. Suomea 

lukuun ottamatta, yrittäjyyden vaikutus onnellisuuteen oli regressioanalyysissa myönteisempi 

kuin tavallisen kokopäivätyön. Joko yrittäjyys on mielekkäämpää työtä tai sitten yrittäjät 

suhtautuvat työntekoon muita positiivisemmin (Van Praag & Ferrer-i-Carbonell 2004, 57).

Stressittömän työn kaipuu ei välttämättä tarkoita sitä, että ihmiset eivät halua tehdä vaativaa 

työtä, vaan se kertoo preferenssien ja todellisuuden välisestä kuilusta. Yksitoikkoinen, kykyjä 

vastaamaton työ tai hankala työyhteisö lisäävät yksilön työssään kokemaa stressiä. Mitä 

enemmän työ tuottaa paineita, sitä nautinnollisempaa vapaa-aika on, jolloin sitä myös 

kulutetaan enemmän. Työtuntien lisääminen ei lisää hyvinvointia, jos ihmiset preferoivat 
enemmän vapaa-aikaa. Tällöin elintason kasvukaan ei luo onnellisuutta. Avainasemassa on 

tuottavuuden lisääminen, jota voidaan lisätä esimerkiksi työn laatua parantamalla. Se, miten 

mielekkääksi oman työnsä kokee, vaikuttaa työskentelytehokkuuteen ja tuottavuuteen. Työssä 

viihtyminen vähentää poissaoloja ja työpaikan vaihtamista (Clark 2004, 2). Työn merkitys 

ihmisten arvomaailmassa ei näytä vähenevän. Se on hyvä maaperä työvoimapoliittisille 

uudistuksille.

13 Yhteenveto

Olen tutkielmassani käsitellyt tulojen vaikutusta sekä onnellisuuteen että elämän 

tyydyttävyyteen ja verrannut tuloksia Suomen, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen välillä. Olen 

lisäksi tarkastellut työtilanteen vaikutusta onnellisuuteen ja kartoittanut tekijöitä, jotka ihmiset 

kokevat tärkeiksi työssään. Olen myös sivunnut vapaa-ajan merkitystä pohtiessani 

onnellisuuserojen syitä Suomen ja muiden tarkastelun kohteena olleiden maiden välillä. 

Tavoitteeni oli selvittää, miten aikaisempien tutkimusten tulokset korreloivat Suomesta
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kerätyn aineiston kanssa. Lisäksi tutkin, onko maiden välillä onnellisuuseroja tai - 

yhtäläisyyksiä, ja mitkä syyt niihin saattavat vaikuttaa. Empiiriset tulokset perustuvat World 

Values Survey -tutkimukseen, jonka aineisto on kerätty vuosina 1981, 1990, 1995-1996 ja 

1999-2000. Aineistot täyttävät tieteelliset kriteerit luotettavuuden ja toistettavuuden suhteen. 

Tulosten tulkinnassa olen käyttänyt jäljestettyä logistista regressiota, korrelaatioita, 

keskiarvoja ja frekvenssejä.

Subjektiivinen onnellisuus on ihmisen tekemä arvio oman elämänsä mielekkyydestä. Arvio 

perustuu kriteereihin, jotka muodostuvat yksilön tunteista, toiveista, odotuksista ja arvoista. 

Onnellisuus voidaan määritellä ja sitä voidaan mitata, koska se on tietoinen mielentila.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on tehty neljä havaintoa onnellisuudesta. Ensinnäkin monet 

tutkimukset osoittavat, että vauraiden maiden ihmiset ovat keskimäärin onnellisempia kuin 

köyhien maiden asukkaat. Myös samassa maassa asuvat parempituloiset ihmiset ovat 
huonompituloisia onnellisempia. Tässä mielessä voidaan sanoa, että raha tuo onnea. Toiseksi, 

monissa maissa reaalitulot ovat kasvaneet, mutta subjektiivisen onnellisuuden taso ei ole 

noussut. Se antaa aiheen epäillä, että ihmisten onnellisuutta ei voi loputtomasti lisätä 

kasvattamalla heidän tulojaan. Tulojen rajahyöty onnellisuuden suhteen on siis vähenevä, 

koska onnellisuuden muutos yhdellä yksiköllä vaatii yhä suuremman lisäyksen tuloissa. 

Kolmanneksi, ihmisten odotukset mukautuvat ja sopeutuvat uuteen tilaan. Heidän 

preferenssinsä nousevat korkeammalle tasolle suurempien tulojen vaikutuksesta, jolloin 

onnellisuus palaa aikaisemmalle tasolleen. Neljänneksi, onnellisuus on suhteellinen 

ominaisuus, jota henkilö vertaa lähipiirinsä onnellisuuteen. Odotusten muodostuminen riippuu 

myös henkilön vertailuryhmästä, jonka vaikutusta lisää sosiaalinen aktiivisuus.

Tulosten mukaan Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa ihmiset ovat onnellisempia kuin 

Suomessa. Sen perusteella korkeampi henkilöä kohti mitattu bruttokansantuote johtaa myös 

korkeampaan onnellisuuteen. Vaikka lähes 80 % vastaajista kussakin otoksessa tunsi itsensä 

vähintään melko onnelliseksi, tulosten yksityiskohtainen tarkastelu ei anna yhtä mairittelevaa 

kuvaa hyvinvoinnin kehityksestä. Iso-Britanniassa onnellisuus ja tyytyväisyys elämään 

laskivat tutkimusjakson aikana. Yhdysvalloissa sen sijaan onnellisuus lisääntyi selvästi ja 

tyytyväisyys elämään jonkin verran. Suomessa onnelliset olivat vuonna 2000 yhä 

onnellisempia ja onnettomat yhä onnettomampia. Vuonna 1990 onnellisuus ei riippunut 

Suomessa suurista perheen nettotuloista yhtä selvästi kuin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa 

samana vuonna. Sen sijaan vuonna 2000 Suomessa suuret nettotulot lisäsivät onnellisuutta
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jopa enemmän kuin muissa maissa. Varallisuus antoi taloudellista varmuutta, jota monet 

ihmiset arvostivat. Regressiotulosten perusteella, kaikki vuodet huomioituina, tulotason 

vaikutus hyvinvointiin ei kuitenkaan ollut Suomessa merkitsevä. Iso-Britanniassa 

tyytyväisyys itse asiassa väheni hieman, kun vastaaja siirtyi korkeampaan tuloluokkaan. 

Korkeat tulot eivät siis täysin selitä onnellisuuden muutoksia. Vaikka onnellisuus ja 

tyytyväisyys elämään korreloivat merkitsevästi lähes jokaisessa otoksessa, korrelaatio oli 

parhaimmillaan vain 54 %. Näiden tulosten perusteella onnellisuus ja tyytyväisyys elämään 

eivät ole toistensa synonyymejä.

Kaikissa maissa hyvinvointiin vaikuttivat eniten hyvä terveystilanne ja tyytyväisyys omaan 

taloudelliseen tilanteeseen. Avioliittoja avioliiton kaltainen parisuhde lisäsivät onnellisuutta 

merkitsevästi kaikissa maissa. Sen sijaan asumuserolla ja avioerolla oli selvä negatiivinen 

vaikutus hyvinvointiin. Tulokset ovat yhdenmukaiset aikaisempien tutkimusten kanssa.

Regressiotulosten perusteella työtilanne ei selitä onnellisuutta missään tutkimuksen kohteena 

olleessa maassa. Suomen tulokset erosivat Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian tuloksista monessa 

kohdassa. Kaikissa maissa kokopäivätyö vähensi vastaajien onnellisuutta, kun sitä verrattiin 

kotiäitinä olemiseen. Tuloksia yleistettäessä on kuitenkin muistettava, että regressiossa 
hyväksyttyjen vastausten määrä oli pienempi kuin koko otoksessa. Työttömyys vähentää 

hyvinvointia, koska siihen liittyy rahallisia, sosiaalisia ja psykologisia vaikutuksia. Se ei 

kuitenkaan vaikuta kaikkiin ihmisiin samalla tavalla. Kun työ on muutakin kuin rahan 

ansaitsemisen keino, työttömyys laskee hyvinvointia enemmän. Taloudellisten indikaattorien 

osalta tiedotusvälineillä on oma roolinsa asenteiden muuttajana. Yrittäjien todennäköisyys 
tuntea itsensä onnellisiksi oli sekä Iso-Britanniassa että Yhdysvalloissa melko suuri verrattuna 

muihin työntekijäryhmiin. Suomessa vaikutus oli päinvastainen, mikä todennäköisesti johtuu 

kulttuuritekijöistä. Amerikassa yksilöllisyyteen, epäonnistumiseen ja omiin mahdollisuuksiin 

suhtaudutaan myönteisemmin kuin Suomessa.

Kokopäivätyöntekijät ja työttömät olivat Suomessa onnettomampia kuin Iso-Britanniassa ja 

Amerikassa. Tulosta voidaan selittää monella tavalla. Henkilöä kohti mitattu 
bruttokansantuote on matalin Suomessa, ja sen vuoksi täältä löytyvät myös onnettomimmat 

ihmiset. Vaikka onnellisuuden ymmärtämisestä ei tutkitusti ole eroja eri maiden välillä, 

kulttuuritekijät voivat vaikuttaa siihen, miten ihmiset suhtautuvat työhön. Amerikkalaiset 

uskovat, että jonakin päivänä he vielä rikastuvat, kun taas eurooppalaiset näkevät 

rikastumiselle ylitsepääsemättömiä esteitä. Amerikkalaisen unelman ei tarvitse olla
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realistinen, tärkeämpää on uskoa siihen. Toisaalta työelämä saattaa Yhdysvalloissa ja Iso- 

Britanniassa kohdata ihmisten preferenssit paremmin kuin Suomessa. Myöskään tilastollista 

vääristymää ei voi rajata täysin pois, sillä vastaajat ovat Suomessa voineet olla liian 

pessimistisiä arvioissaan.

Selvitin myös, kokevatko eri maiden kansalaiset vapaa-ajan ja työn merkityksen eri tavalla, ja 

voidaanko sillä selittää työn tuottavuutta ja tehtyjen työtuntien määrää. Lisäksi preferenssit 

työn suhteen vaikuttavat ihmisten päätöksiin osallistua työelämään. Ansiotulot vaikuttavat 

ihmisten onnellisuuteen epäsuorasti työtyytyväisyyden kautta. Hyvät tulot lisäsivät 

työtyytyväisyyttä kaikissa kolmessa maassa, ja niiden merkitys oli suurempi nuorille 

vastaajille. Kun Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa hyvä palkka koettiin tärkeimmäksi 

tekijäksi, Suomessa arvostettiin eniten mielenkiintoista työtä. Kulttuurierot yksilöllisyyden ja 

menestymisen tärkeyden suhteen näkyivät myös siinä, että Yhdysvalloissa vastuullinen työ ja 
saavuttamisen mahdollisuus koettiin tärkeämmiksi kuin Suomessa. Kaikissa maissa 

stressittömän työn arvostus oli korkeimmillaan vuosina 1999-2000, mikä näkyi myös vapaa- 

ajan arvostuksen kasvuna. Muihin verrattuna suomalaiset kokivat työn poikkeuksellisen 
merkitykselliseksi ja työn ja rahan arvostuksen vähenemisen huonoksi asiaksi. Sekä vapaa- 

aika että työ vaikuttivat elämisen mielekkyyteen. Onnellisuus liittyi kuitenkin selvemmin 
vapaa-ajan tärkeyteen kuin työn merkitykseen. Suomessa vapaa-ajan arvostus ei lisääntynyt 

yhtä selvästi kuin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Se saattaa selittää myös suomalaisten 

matalamman onnellisuuden tason. Mikäli työelämä ei vastaa yksilön preferenssejä, työtuntien 

lisääminen ei lisää henkilökohtaista hyvinvointia. Mielekkääksi koetussa työssä tuottavuus on 
korkeampi, eikä tuottavuuden kasvu tapahdu työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella.

14 Keskustelua

Olen tutkielmassani tarkastellut sekä rahan suoraa vaikutusta onnellisuuteen paremman 

tulotason muodossa että epäsuoraa vaikutusta työtyytyväisyyden ja työn merkityksen kautta. 

Vaikka korkea tulotaso lisäsi hyvinvointia erityisesti Suomessa vuonna 2000, se ei suinkaan 

ole ainoa onnellisuuteen vaikuttava tekijä. Taloudellisten muuttujien seuraaminen ei kerro 

kaikkea ihmisten tyytyväisyyden ja onnellisuuden tasosta, koska ne eivät esimerkiksi ota 
huomioon vapaa-ajan merkitystä.

Suomi ei ole tämän tutkimuksen mukaan paras paikka työntekijöille. Amerikkalainen 

positivismi saattaa näkyä tuloksissa, mutta suomalaisten onnellisuuden ero verrattuna Iso-
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Britanniaan ja Yhdysvaltoihin on todellinen. Se, että 80 % väestöstä kokee itsensä 

onnelliseksi ei riitä, koska samalla 20 % voi pahoin. Yhteiskunnan muuttuessa tarpeet ja 

elintasoa koskevat käsitykset muuttuvat myös. Köyhyys on muuttunut absoluuttisesta 

suhteelliseksi. Hyvä koulutus tai työ eivät välttämättä enää takaa hyvää tulotasoa, ja 

lapsiperheiden köyhyysriski on kasvanut. Työelämän kehittäminen on otettava vakavasti. Työ 

ei lisää ihmisten hyvinvointia, jos se kuluttaa loppuun tai jos sillä ei elätä perhettä.

Niin kauan kuin työ on suomalaisille tärkeä tapa ansaita rahaa, jäsentää arkea, rakentaa 

identiteettiä ja ylläpitää sosiaalisia suhteita, on olemassa hyvät mahdollisuudet lisätä 

työllisyyttä. Työelämän laadun parantamisen pitäisi olla eräs tärkeimmistä päättäjien keinoista 

lisätä ihmisten onnellisuutta. Kansantaloustieteessä työtyytyväisyyttä on tutkittu Suomessa 

vain vähän. Tulevaisuudessa se voi tuoda mielenkiintoisen näkökulman esimerkiksi 

poliittisiin keskusteluihin, sillä ilman tietoa ihmisten preferensseistä työn ja vapaa-ajan 

suhteen, on vaikeaa lisätä työn tuottavuutta pareto-optimaalisesti.

Toinen mielenkiintoinen tutkimuskohde samaan teemaan liittyen on ammattiyhdistysliikkeen 

vaikutus tuloihin ja onnellisuuteen. Esimerkiksi Bryson ym. (2003) ovat tutkineet aihetta Iso- 

Britanniassa ja päätyneet tulokseen, että ammattiyhdistysliikkeen jäsenet ovat 

tyytymättömämpiä työhönsä ja palkkaansa kuin liikkeeseen kuulumattomat. 
Ammattiyhdistysliike on perinteisesti ollut hyvin vahva Suomessa, mutta onko sen merkitys 

muuttunut ja lisääkö se nykyään työntekijöiden hyvinvointia? Hyvin mielenkiintoista olisi 

myös vertailla tulojen uudelleenjaon ja työelämän tehokkuutta lisäävän muuttoliikkeen 
vaikutuksia onnellisuuteen. Hyvinvointiyhteiskunta on saavutettu etu, josta harva haluaa 

luopua. Silti olisi hyvä tutkia sen osa-alueiden todellisia onnellisuusvaikutuksia. Toki 

sosiaaliturvajärjestelmä varmistaa ihmisille tietyn minimitoimeentulon ja tasaa tuloeroja, 

mikä lisää hyvinvointia. Toisaalta on vaarana, että se vähentää yksilöllisiä kannustimia ja 

hidastaa siten talouden kasvua, joka pitkällä aikavälillä lisää onnellisuutta. Vaurauden 

tavoittelu hinnalla millä hyvänsä ei kuitenkaan tuo onnea.
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Liitteet

Liite 1: Tutkielmassa käytetyt taulukot

Taulukko 40 Onnellisten vastaajien osuus maittain ja tutkimusvuosittain

% vastanneista iso-Britannia Yhdysvallat Suomi

1981 1990 1995 1999 1981 1990 1995 2000 1981 1990 1996 2000

Erittäin onnellinen 37,9 34,9 33,1 ei kysytty 30,8 38,7 46,5 39,3 16,7 19,7 23,7 24,6
Melko onnellinen 57,4 55,5 57,1 59,6 49,4 46,8 54,2 76,4 66,8 67,5 65,3
Ei kovin onnellinen 4,1 7,3 7,2 7,4 8,8 5,8 5,5 5,8 8,7 6,5 8,3
Ei lainkaan onnellinen 0,3 1,6 2,4 1,0 1,3 0,6 0,4 0,6 1,4 1,1 1,3
Ei tiedä 0,3 0,7 0,2 1,1 1,9 0,4 0,7 0,6 3,4 1,2 0,6

Taulukko 41 Elämäänsä tyytyväisten vastaajien osuus maittain ja tutkimusvuosittain

%
vastanneista

Iso-Britannia Yhdysvallat Suomi

1981 1990 1995 1999 1981 1990 1995 2000 1981 1990 1996 2000

Erittäin
tyytymätön

0,7 0,9 1,6 1,5 0,8 0,7 1,2 0,8 0,1 0,7 0,4 0,3

2 0,3 0,9 0,5 1,1 1,2 0,7 1,4 0,4 0,3 0,5 0,6 1,3
3 2,2 2,3 1,6 2,0 1,7 1,8 1,8 1,9 0,9 3,1 1,1 1,2
4 4,1 2,7 2,1 3,1 3,4 2,5 2,7 2,6 1,0 3,7 1,9 2,5
5 8,0 8,8 9,1 8,2 8,5 7,6 8,1 7,2 4,1 5,8 4,9 4,9
6 9,1 9,2 8,9 10,4 7,2 7,3 6,9 8,4 6,2 6,8 6,2 5,0
7 14,5 18,9 18,6 16,0 15,4 14,7 15,6 18,2 18,2 13,4 15,5 12,0
8 28,3 25,7 37,3 27,3 23,2 27,4 24,4 25,2 33,8 25,0 38,0 33,8
9 14,7 12,5 20,2 17,7 20,0 20,8 17,6 19,6 25,3 27,0 21,9 28,2

Erittäin
tyytyväinen

17,0 17,5 ei
vaihto
ehtona

11,7 18,2 16,3 19,8 15,8 9,6 12,1 9,1 10,3

Puuttuu 1.1 0,6 0,1 1,0 0,4 0,3 0,5 0,5 1,9 0,4 0,5

Taulukko 42 Työtilanne otoksessa maittain ja tutkimushetkittäin

%
vastanneista

Iso-Britannia Yhdysvallat Suomi

1981 1990 1999 1981 1990 1995 2000 1981 1990 1996 2000
30+ h 44,8 40,2 32,6 46,4 48,9 44,7 50,8 19,4 70,4 39,1 39,9
<30 h 11,2 12,1 17,1 11,0 9,2 8,4 13,3 5,0 5,0 4,2
Yrittäjä 2,3 5,3 2,8 1,0 2,7 4,6 5,1 3,0 13,4 4,1 6,1
Eläkeläinen 13,0 20,5 20,4 12,8 20,2 21,3 12,7 4,3 22,4 23,0
Kotiäiti 17,5 14,9 12,7 16,1 9,1 9,2 6,6 4,6 2,6 5,0 3,6
Opiskelija 3,8 1,5 5,4 4,6 1,4 2,1 3,3 10,2 6,1 8,8 12,2
Työtön 7,3 4,4 6,5 6,7 4,8 6,2 6,5 3,0 1,5 14,5 8,7
Muut 0,7 1,7 0,8 1,1 1,7 1,5 1,2 0,9
Puuttuu 0,1 0,4 0,8 1,5 2,8 2,5 0,1 50,5 4,4 1,4
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o

19
90 O

O)o
ö" 0,

15
1*

*

0,
02

9
-0

,0
06

0,
06

2“
-0

,0
04

19
81 LO

CT)

o"

co
CM
o" 0,

04
8*

0,
04

7*

I 19
99

 I

0,
15

5*
*

0,
04

9*

0,
07

4* 00COo
o

ro
*Ecro

I 19
95 s

cg
o'

m
ó O

CT)CT)

0,
08

5*
*

0,
05

9* CM
o
o

9000

19
81

0,
04

8

0,
04

7 s-oo
o■ 0,

00
1

O
nn

el
lis

uu
s

Ty
yt

yv
äi

sy
ys

ta
lo

ud
el

lis
ee

n
til

an
te

es
ee

n
Tu

lo
ta

so
Ty

öt
ila

nn
e

Va
pa

a-
aj

an
tä

rk
ey

s
[Г

yö
n 

tä
rk

ey
s

78



Taulukko 45 Onnellisuus suhteessa vapaa-ajan merkitykseen, Iso-Britannia 1990

% vastanneista Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä
1990 1990 1990 1990

Erittäin onnellinen 39,2 32,5 30,1 19,2
Melko onnellinen 51,9 58,8 56,0 57,7
Ei kovin onnellinen 6,7 6,5 11,4 15,4
Ei lainkaan onnellinen 1,9 1,3 1,2 7,7
Ei tiedä 0,3 1,0 1,2

Taulukko 46 Onnellisuus suhteessa työn merkitykseen, Iso-Britannia 1990

% vastanneista Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä
1990 1990 1990 1990

Erittäin onnellinen 39,8 28,6 35,5 30,3
Melko onnellinen 50,2 63,9 49,6 60,6
Ei kovin onnellinen 7,7 5,0 11,6 7,7
Ei lainkaan onnellinen 1,4 2,0 3,3 0,5
Ei tiedä 0,9 0,5 1,0

Taulukko 47 Onnellisuus suhteessa vapaa-ajan merkitykseen, Yhdysvallat 1990-2000

% vastanneista Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tiirkeä Ei lainkaan tärkeä
1990 19952000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000

Erittäin onnellinen 42,9 51 42,8 36,4 44 38,1 32,4 42,1 31,4 40 50 50
Melko onnellinen 45,8 42,5 52,3 53,3 50 56,4 49,6 50,3 57,8 46,7 28,6
Ei kovin onnellinen 9 5,7 4,5 7,1 5 5 12,5 7 10,8 6,7 14,3 50
Ei lainkaan onnellinen 1 0,5 0,4 1,2 0,6 0,5 2 0,6 6,7 7,1
Ei tiedä 1,3 0,3 2,1 0,4 3,5

Taulukko 48 Onnellisuus suhteessa työn merkitykseen, Yhdysvallat 1990-2000

% vastanneista Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä
1990 1995 2000 1990 19952000 1990 1995 2000 1990 1995 2000

Erittäin onnellinen 40,1 47,7 41,4 33,5 44,9 35,5 33,8 42,9 45,9 49,2 51,4 42,1
Melko onnellinen 47,6 45,5 53,5 56,9 49 58 48,5 50,7 48,2 38,1 41,1 42,1
Ei kovin onnellinen 9,1 5,9 4,7 7,3 5,2 5,8 11,8 6,4 5,9 8,5 5,6 15,8
Ei lainkaan onnellinen 1,6 0,7 0,3 0,5 0,2 0,7 1,5 1,7 1,9
Ei tiedä 1,6 0,2 1,8 0,6 4,4 2,5

Taulukko 49 Onnellisuus suhteessa vapaa-ajan merkitykseen, Suomi 1990-2000

% vastanneista Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä
1990 19962000 1990 19962000 1990 1996 2000 1990 1996 2000

Erittäin onnellinen 19,6 30,4 30 21,1 20,4 22 17,5 20,3 14,9 12,5 33,3
Melko onnellinen 67,5 64,9 62,1 67,5 71,6 67,9 70 55,4 72,4 40 62,5 33,3
Ei kovin onnellinen 8,5 3,2 7 8,7 5,6 9,2 7,5 20,3 9,2 40 12,5 33,3
Ei lainkaan onnellinen 0,7 0,9 1 1,9 1,1 1 2,7 3,4 20
Ei tiedä 3,7 0,6 30 0,8 1,3 22,0 5 1,4 14,9 12,5 33,3
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Taulukko 50 Onnellisuus suhteessa työn merkitykseen, Suomi 1990-2000

% vastanneista Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin t årkeä Ei lainkaan tärkeä
1990 199620001990 19962000 1990 1996 2000 1990 1996 2000

Erittäin onnellinen 19,2 26,9 29,1 18,9 22 19 33,3 17,3 25 33,3 21,7 27,3
Melko onnellinen 67,4 67,4 62,6 70 70,2 72,2 51,9 68 62,5 50 52,2 48,5
Ei kovin onnellinen 8 3,5 7,1 9 6,2 8 11,1 13,3 11,1 16,7 17,4 15,2
Ei lainkaan onnellinen 1.9 1,5 1,2 0,4 0,3 0,8 3,7 1,3 1,4 4,3 9,1
Ei tiedä 3,5 0,6 29,1 1,7 1.4 19 72 4,3 33

Taulukko 51 Suhtautuminen muutoksiin eri elämänalueilla, Iso-Britannia 1999

Vähemmän
painotetaan

rahan
merkitystä

Vähemmän 
painotetaan 

työn merkitystä

Enemmän
painotetaan

perhe-elämän
merkitystä

% % %
Hyvä asia 63,8 52,3 88,9
Ei väliä 26,0 25,1 8,5
Huono asia 6,4 18,9 1.4
Ei vastausta 0,3 0,2 0,2
Ei tiedä 3.5 3,5 1,0

Taulukko 52 Suhtautuminen muutoksiin eri elämänalueilla, Yhdysvallat 2000

Vähemmän
painotetaan

rahan
merkitystä

Vähemmän 
painotetaan 

työn merkitystä

Enemmän
painotetaan

perhe-elämän
merkitystä

% % %
Hyvä asia 65,9 32,8 94,3
Ei väliä 28,5 35,3 4,5
Huono asia 5,4 31,6 0,8
Ei vastausta 0,2 0,4 0,3

Taulukko 53 Suhtautuminen muutoksiin eri elämänalueilla, Suomi 2000

Vähemmän
painotetaan

rahan
merkitystä

Vähemmän 
painotetaan 

työn merkitystä

Enemmän
painotetaan

perhe-elämän
merkitystä

% % %
Hyvä asia 64,1 25,5 93,5
Ei väliä 14,9 9,8 4,4
Huono asia 17,1 61,2 0,7
Ei vastausta 0,3 0,4 0,4
Ei tiedä 3,6 3,1 1.0

Taulukko 54 BKT/asukas eri maissa

BKT/asukas (vuoden 1996 kansainvälisissä dollareissa 
ostovoimapariteetein arvioituna)

1981 1990 1995-1996 1999-2000
Iso-Britannia 8798,3 15930,71 19187,64 23125,9
Yhdysvallat 13497,36 23004,95 27894,92 35618,67
Suomi 9617,68 17724,14 19488,6 24416,36

Lähde: Heston 2002: Penn World Table Version 6.1
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Liite 2: World Values Survey -aineiston kysymykset

Olen poiminut seuraaville sivuille ne haastatteluaineiston kysymykset, joihin olen viitannut 
tutkielmassani.

Q1 Luettelen Teille joukon elämänalueita. Mainitkaa jokaisesta, 
miten tärkeäksi koette sen elämässänne.

Erittäin Melko Ei kovinkaan Ei lainkaan Ei osaa
tärkeä tärkeä tärkeä tärkeä sanoa

A. Työ □ □ □ □ □
B. Perhe □ □ □ □ □
C. Ystävät ja tuttavat □ □ □ □ □
D. Vapaa-aika □ □ □ □ □
E. Politiikka □ □ □ □ □
F. Uskonto □ □ □ □ □
Q2 Kumpi mielestänne tekee elämästä elämisen arvoisen, työ vai vapaa-aika? 
Käyttäkää asteikko apunanne.

1. Vapaa-aika tekee elämästä elämisen arvoisen, ei työ.

2.

3.

4. Työ tekee elämästä elämisen arvoisen, ei vapaa-aika.

□□□□
Q4 Kaiken kaikkiaan, oletteko nykyisin...?

A. Erittäin onnellinen

B. Melko onnellinen

C. Ei kovinkaan onnellinen

D. Ei lainkaan onnellinen 

Ei osaa sanoa

Ei vastausta

□□□□□□
Q9 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette taloudelliseen tilanteeseenne nykyisin?

Tyytymätön I |1 I |2 | |3 | |4 | [5 | |б | 17 | |8 | |9 | 110 Tyytyväinen

EOS □

Q10 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette elämäänne kaiken kaikkiaan nykyisin?
Käyttäkää taas asteikkoa apunanne.

Tyytymätön ¡32I1 O [3^3 [^4 [^]5 [^]б [^]8 Q]10 Tyytyväinen

EOS □
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Q13 Tässä on lista asioista, joita ihmiset pitävät tärkeinä työssä.
Olkaa hyvä ja kertokaa minulle, mitä kaikkia niistä 
pidätte henkilökohtaisesti tärkeinä?

Mainitsi Ei maininnut
A. Hyvä palkka n n
B. Mukavat työkaverit □ □
C. Ei liikaa työpaineita □ n
D. Varma työpaikka n n
E. Hyvät ylenemismahdollisuudet n n
F. Työ, jota ihmiset arvostavat □ n
G. Hyvät työajat □ n
H. Mahdollisuus käyttää aloitekykyään □ n
I. Työ, josta on hyötyä yhteiskunnalle □ n
J. Runsaasti lomaa n n
K. Ihmisten tapaaminen n n
L. Työ, jossa tuntee saavuttavansa jotakin □ n
M. Vastuunalainen työ □ □
N. Mielenkiintoinen työ □ □
O. Työ, joka vastaa kykyjä □ □
Ei mikään näistä □ n
Q57 Seuraavalla kortilla on luettelo erilaisista elämäntapoihimme liittyvistä muutoksista, 
joita saattaa tapahtua lähitulevaisuudessa. Sanokaa kunkin kohdalla, olisiko mielestänne 
tällainen muutos hyvä asia vai huono asia, vai olisiko asia yhdentekevä.

A. Rahan ja tavaran merkitys vähenee

B. Työn merkitys vähenee elämässämme 

F. Perhe-elämä tulee tärkeämmäksi

Hyvä asia

□□□

Yhdentekevä Huono asia

n □

□ n

□ □

EOS

Q84 Vastaajan sukupuoli

A. Mies

B. Nainen

Q85 Kertoisitteko, mikä on syntymävuotenne?

11 9l I I
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Q89 Mikä on siviilisäätynne?

Naimisissa n

Avoliitossa □
Eronnut □
Asumuserossa □
Leski □
Naimaton □
EOS □

Q110 Tässä on asteikko eri tuloluokista. Haluaisimme kysyä, mihin luokkaan taloutenne kuuluu, 
kun mukaan lasketaan kaikki ansiotulot, eläkkeet ja muut tulot siten, että niistä on ensin 
vähennetty verot ja muut vähennykset (=nettotulot). Antakaa vain numero siitä luokasta, johon 
taloutenne kuuluu. (Näytä kortti Q110)

□ 1 Q2 Пз П4 Q6 □? П8 Пю ПЕ08 Qeí vastausta

83


